
کاربران نسبت به روش های جدید 
کالهبرداری  هوشیار باشند

مدتی اســت کاربران از دریافت پیامکی با عنوان »سالم عمان« خبر 
داده انــد؛ این پیــام روش جدیدی از کالهبرداری اســت که در آن 
کالهبردارها پیامی را به صورت انبوه و گسترده برای کاربران ارسال 
می کنند.به گزارش ایســنا، به تازگی روش جدیدی از کالهبرداری 
یافت شده که در آن کالهبردارها پیامی را به صورت انبوه و گسترده 
برای کاربران ارســال می کنند که در آن آدرس سایت، نام کاربری و 
رمز عبور به همراه مبلغی چند هزار دالری به عنوان موجودی حساب 
درج شده اســت.کاربر پس از دریافت پیام، گمان می کند اطالعات 
حساب فردی به اسم عمان به صورت اشتباهی برای او ارسال شده و 
از روی کنجکاوی، زرنگی یا طمع وارد سایت می شود و با پنل کاربری 
و لیست تراکنش ها و موجودی وسوسه انگیز حساب و دکمه برداشت 
از حســاب مواجه می شود.اما سایت به گونه ای طراحی شده که مثال 
برای برداشــت از حساب، نیاز به یک کلید دارید که در اختیار کاربر 
اصلی هست و شما  کلید مورد را ندارید، اما می توانید به جای استفاده 
از کلید، حساب را ارتقاء بدهید.  اگر کاربر یک مرحله بیشتر وسوسه 
شود، برای ارتقای حساب  مبلغی چند صد دالری پرداخت می کند؛ 

بنابراین سر کاربر کاله می رود و داستان تمام می شود.

جزییات دستگیری عامالن قتل رییس 
اسبق  پزشکی قانونی

فرمانده انتظامی پایتخت جزییات دستگیری عامالن قتل رییس 
اســبق سازمان پزشکی قانونی را تشــریح کرد.به گزارش ایسنا، 
ســردار حسین رحیمی درباره دستگیری افرادی که در این قتل 
معاونت و  مشارکت داشتند، اظهار کرد: ۳۰ مرداد ماه سال جاری 
دکتر محفوظی که رییس اسبق سازمان پزشکی قانونی بوده است 
در محله سعادت آباد به قتل رسید که در ادامه رسیدگی به این 
موضوع و دســتگیری عامل یا عامالن قتل به سرعت در دستور 
کار کاراگاهان پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.وی با اشــاره به 
دســتگیری ســه تن در رابطه با وقوع این قتل گفت: دو تن که 
در واقع عامالن اصلی این قتل بودند در شهرهای تهران و مالرد 
دستگیر شدند. فرد دیگری که ضارب بود نیز به یکی استان های 
غربی کشور متواری و مخفی شده بود که او نیز با تحقیقات پلیس 
شناســایی و دستگیر شــد. رئیس پلیس پایتخت تاکید کرد: بر 
اساس بررسی های انجام شده دو عامل اصلی قتل، فرد ضارب را 
برای قتل دکتر محفوظی، رییس اســبق سازمان پزشکی قانونی 
اجیر کرده بودند.وی خاطرنشان کرد: این افراد علت و انگیزه خود 

را اختالفات مالی با مقتول عنوان کردند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: امروز به همت رزمندگان دریادل نیروهای دریایی ارتش و سپاه، با اشراف هوشمند اطالعاتی ، 
کنترل و رصد لحظه ای ، ثبات امنیت در خلیج فارس و دریای عمان برقرار شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم از قائم شهر،  سردار دریادار علیرضا تنگسیری 
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مراسم گرامیداشت سردار شهید نورعلی یونسی و هزار شهید شهرستان قائم شهر استان مازندران و 
21 شهید ترک محله این شهر اظهار داشت: افتخار می کنم مقابل 1۰ هزار شهید استان مازندران و هزار شهید قائم شهر و 21 شهید ترک محله این شهر و 

همه شهدای واالمقام دست به سینه می شوم و ادای احترام می کنم....

www.sobh-eqtesad.ir

دریادار تنگسیری:

امنیت »خلیج فارس و دریای عمان« را تأمین کرده ایم
info@sobh-eqtesad.ir

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران تشریح کرد
 بیمه رایگان ۶میلیون نفر از ابتدای 

امسال
مدیرعامل سازمان بیمه ســالمت ایران، جزییات خدمات این سازمان 
بیمه گر به بیمه شدگان درحوزه های مختلف را تشریح کرد.به گزارش 
ایسنا، دکتر محمد مهدی ناصحی گفت: بیمه سالمت ایران نزدیک به 
۳ دهه اســت که فعالیت می کند، طبق قانــون تمامی بیمه ها باید در 
کشور تحت نام بیمه ســالمت تجمیع شوند؛ البته این قانون هنوز به 
طور کامل محقق نشده اســت.مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران، 
با اشــاره به  اینکه بیمه ســالمت بزرگترین بیمه حوزه سالمت کشور 
اســت، افزود: این بیمه بیش از ۴۵ میلیــون و ۷۰۰ هزار نفر را در ۵ 
صنــدوق بیمه ای تحت پوشــش دارد، بزرگترین صنــدوق بیمه ای 
روســتاییان و عشایر اســت که در مراکز دولتی ۹۰ درصد هزینه های 
بستری و ۷۰ درصد هزینه های سرپایی توسط بیمه پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه دومین صندوق بیمه همگانی اســت، تصریح کرد: در 
این صندوق نزدیک به 1۷ میلیون نفر تحت پوشش هستند. همچنین 
بیمه کارکنان دولت شامل تمامی کامندان دولت است، صندوق سایر 
اقشار از خانواده معظم شهدا، کمیته امداد، بهزیستی، خانواده زندانیان 
و حتــی اتباع می توانند در این صندوق قرار گیرند و صندوق ایرانیان 
کــه مجموع  افراد این صندوق ها ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اســت.
ناصحی تاکید کرد: در دولت ســیزدهم بیــش از ۶ میلیون نفر بدون 
پرداخت هزینه در ابتدای ســال تحت پوشش بیمه سالمت به صورت 
رایگان قرار گرفتند، این فرصتی بود که خوشــبختانه با هدف کاهش 
هزینه های جیب مردم و دسترســی به درمان فراهم  شد، البته برای 
ســایر دهک ها که باید از آزمون وسع استفاده کنند، فرصت ۳ ماهه ای 
فراهم شــد که افراد فاقد بیمه به صورت رایگان بیمه شوند.مدیرعامل 
ســازمان بیمه ســالمت ایران، درخصوص اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی اظهار داشــت: این قانون در مجلس به تصویب رســیده 
اســت، از ســال 1۳۹۹ و پس از آن در 1۴۰۰ درقوانین بودجه ای در 
نظرگرفته شد و بیمه ســالمت به عنوان مجری پیشتاز در اجرای آن 
موفق عمل کرده اســت.وی گفت: درحال حاضر عمده استان ها مانند 
یزد 1۰۰ درصد نسخ به صورت الکترونیکی صادر می شود، بدون شک 
این طرح برای مردم و حوزه سالمت فواید بسیاری دارد.ناصحی درباره 
حمایت از زوجین نابارور افزود: تمامی خدمات تشخیصی و درمانی در 
حوزه ناباروری تحت پوشش بیمه است، خوشبختانه استان یزد دراین 
زمینه پیش گام بوده و از پیشــرفته ترین روش ها در این اســتان برای 
درمان ناباروری استفاده می شــود. برای بیمه شدگان در این بیماری 
۹۰ درصد هزینه های بســتری و هزینه های سرپایی پرداخت می شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران، با بیان اینکه مادران باردار تحت 
پوشش بیمه قرار می گیرند، ادامه داد: همچنین فرزندان آنها  نیز تا ۵ 
ســالگی تحت پوشش قرار می گیرند.بنابر اعالم روابط عمومی سازمان 
بیمه سالمت، وی با تاکید بر حمایت از بیماران صعب العالج گفت: برای 
این بیماران نیز به دنبال کاهش پرداختی ها از جیب مردم هستیم و در 

هفته های آینده اقدامات خوبی دراین زمینه صورت می گیرد. 

 اسالمی: 
قدرت صنعت هسته ای ایران تاثیر مضاعفی در روند 

مذاکرات داشت
رئیس سازمان انرژی اتمی  با بیان اینکه مذاکرات نشان می دهد که  قدرت 
صنعت هسته ای تاثیر مضاعفی در روند مذاکرات داشته است، گفت:  باید 
از  این فرصت اســتفاده کرده تا  تحریم های ظالمانه علیه ایران لغو شود.به 
گزارش خبرگزاری تســنیم از  کاشــان، محمد اسالمی شامگاه جمعه در 
یادواره 11۰ شهید پایگاه آیت اهلل سعیدی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهدای هسته ای اظهار داشت: رهبر معظم انقالب بر جهاد تبیین تاکید 
ویژه ای دارند و ما بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم روی برنامه های دشــمن تمرکز کنیم.وی با بیان 
اینکه از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی در نتابیدن پیروزی انقالب اسالمی و شعار استقالل، آزادی و 
جمهوری اســالمی دشمن به شــدت با آن برخورد می کند، افزود: جنگ تحمیلی یکی از گزینه های 
برخورد دشــمنان با ایران اســت؛ هیچ انقالبی را به غیر از جمهوری اســالمی نداریم که در یک روز 
شاخص ترین افراد و مسئوالن را از دست بدهد و ما شهدای ترور زیادی را تقدیم کردیم.رئیس سازمان 
انرژی اتمی با بیان اینکه پرونده هسته ای نیز ساخته شده همین جریان ترور است، ابراز داشت: 2۰ سال 
است که با اخبار جعلی برای جمهوری اسالمی پرونده درست کردند و مردم و کشور در این سال ها این 
موضوع را لمس کردند.وی گفت: برخی عنوان می کنند که با دشــمن کاری نداشته باشیم؛ هیچ موقع 
در طول تاریخ اقدامی از سوی جمهوری اسالمی انجام نشده که باعث تحریک آمریکا شود؛ جمهوری 
اسالمی هیچگاه از آمریکا تبعیت نمی کند و این موضوع برای دشمن قابل تحمل نیست.اسالمی با بیان 
اینکه فروش نفت کشور نسبت به اوایل انقالب یک ششم اما جمعیت 2.۵ برابر شده است، تصریح کرد: 
اصل موضوع تحریم، تسلیم و خلع سالح کردن است و در بسیاری از کشورها این مسیر را رفتند اما در 
جمهوری اسالمی این تحریم نه به تسلیم ختم شده بلکه برای این نظام مقدس مایه عزت شده است.وی 
ضمن اشاره به تالش دشمن در راستای جدا کردن افراد از بدنه نظام و عدم دستیابی جمهوری اسالمی 
به انرژی هسته ای تاکید کرد: موضوعی که استکبار به دنبال آن بوده این است که دشمن سعی کرده از 
دستیابی جمهوری اسالمی به فناوری پیشرفته جلوگیری کند.رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن اشاره به 
کاربرد انرژی هسته ای در فضا، دریا، برق، پزشکی و سایر حوزه ها افزود: ما در کشور پروژه  هایی داشتیم 
که با عدم همکاری طرف خارجی متوقف شــده و امروز با تکیه بر توان داخلی این پروژه پرشــتاب در 
حال پیشرفت است.وی با بیان اینکه چند کشور محدود قدرتمند جهان دارای چرخه سوخت هسته ای 
هستند، ابراز داشت: چرخه سوخت انحصاری است و امروز که دعوای انرژی است همه آنان به برق اتمی 
روی آوردند و در صدد توسعه این پایگاه های تولید برق اتمی هستند.اسالمی با بیان اینکه هر جا نگاه 
تدارکاتی به موضوع کردیم پشــت در تحریم گرفتار شدیم، گفت: آنچه که از اهمیت زیادی برخوردار 
است نیازمند نیروی انسانی مومن  فداکار، عالم و باثبات قدم است و از این رو باید فضا به گونه ای باشد تا 
این شرایط بیش از پیش فعال باشد.وی با بیان اینکه هدف دشمن از جنگ اقتصادی آسیب به پول ملی 
است، تصریح کرد: این به این معنی است که همه اقدامات باید در راستای حفظ ارزش پول ملی باشد و 
الزم است تا هر گامی بر می داریم در راستای تقویت ارزش پول ملی باشد. در حالی که در دو سال اخیر 
آثار این اقدامات دشمن را دیدیم اما در طول یک سال اخیر اقدامات مهمی در راستای حفظ ارزش پول 
ملی انجام شد.رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه آنچه که باید انجام شود با تکیه بر توان و ظرفیت 
داخلی باشد، تاکید کرد: در ساز مان انرژی اتمی در یک سال اخیر دستاوردهایی که در حوزه غنی سازی 
داشتیم و برنامه های  که در راستا ی قانون اقدام راهبردی انجام شد بحمداهلل سبب شد  تا دشمنان برای 
برگشت  به تعهدات   شان تصمیم بگیریند.وی با بیان اینکه مذاکرات نشان می دهد که  قدرت صنعت 
هســته ای تاثیر مضاعفی در روند مذاکرات داشته است، تصریح کرد:  باید از  این فرصت استفاده 
کرده تا  تحریم های ظالمانه علیه ایران لغو شــود و به دشمنان توصیه می کنیم راه مردم ایران را 
با این حرکت هایی ایزایی مسدود نکنند.وی با بیان اینکه پرتودهی به محصوالت کشاورزی باعث 
کاهش ضایعات کشاورزی می شود، افزود: بر اساس اعالم وزارت جهاد  کشاورزی از 12۰ میلیون 
تن محصوالت کشاورزی ۳۰ میلیون تن ضایعات داریم و این پرتودهی باعث می شود از ضایعات 
به حد زیادی بکاهد.اســالمی ضمن اشاره به تولید کیت بومی غربالگری نوزادان ابراز داشت: این 
کیت باعث تشــخیص ۵۶ بیماری می شــود و با تغذیه و درمان موجب می شود تا این بیماری به 
نســل های آینده منتقل نشود. این در حالی است که هر کیت یک هزار و ۶۰۰ دالر ارزش دارد و 

این کیت را نیز به ما نمی دهند.

حضور چینی ها در ایران پررنگ تر شده است

افزایش ۵۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی
نامه روسای اتاق های سه گانه به رئیس جمهوری:

ارز را تک نرخی کنید

معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد

کاهش 30 تا 50 درصدی مصرف مرغ

روســای اتاق های بازرگانی، اتــاق اصناف و اتاق تعاون ایران در نامه ای مشــترک به رئیس جمهوری از او 
خواسته اند که شرایط را به نفع بخش خصوصی تغییر دهند.به گزارش ایسنا، در متن این نامه که در اختیار 
ایسنا قرار گرفته ابتدا از رویکرد مثبت دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهوری در حوزه تجارت خارجی 
و به طور ویژه صادرات غیرنفتی در یکسال گذشته تقدیر شده و ابراز امیدواری شده است که دستاوردها و 
نتایج درخشانی از دل این رویکرد برای اقتصاد ایران به وجود بیاید.در این نامه به طور خاص به فعالیت های 
انجام شــده در ســازمان توسعه تجارت و معاونت دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه اشاره شده که 
توانســته با یک رویکرد تعاملی شرایط را برای رشد صادرات کاالهای ایرانی با وجود تحریم های اقتصادی 

فراهم کند.از سوی دیگر توسعه....

بر اساس گزارش بانک مرکزی؛

کاهش بدهی خارجی ایران در تیر ماه

تشریح جزئیات کاهش سهمیه سوخت ۳ هزار تومانی

رهبر انقالب در دیدار شرکت کنندگان اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

 نظام جمهوری اسالمی اژدهای هفت سر استکبار 
را عقب راند و پیشرفت کرد
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معــاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت تــاش می کند تا حدی که مقدور 
اســت، حقوق ها را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و 

بازگشــت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات 
تامین می شود.به گزارش ایسنا، سیدمحمد حسینی در رابطه با آخرین تصمیم 
گیــری ها در دولــت در خصوص افزایش حقوق کارکنــان گفت: اصل موضوع 
پذیرفته شده است ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است. در بودجه ۱۴۰۱ ، ده 
درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شــده بود، اما دولت تاش می کند تا حدی 
که مقدور اســت، حقوق ها را افزایش دهد. منابع ایــن اقدامات هم از افزایش 
فروش نفت و بازگشــت پول آن، بازگشت بخشــی از اموال بلوکه شده کشور و 

افزایش صادرات تامین می شود.

گزیده خبر

دریادار تنگسیری:
امنیت »خلیج فارس و دریای عمان« را تأمین 

کرده ایم
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقاب اســامی گفت: امروز به همت 
دریایی  نیروهای  دریــادل  رزمندگان 
ارتش و ســپاه، با اشــراف هوشــمند 
اطاعاتــی ، کنترل و رصــد لحظه ای ، 
ثبــات امنیت در خلیج فارس و دریای 
عمان برقرار شــده اســت.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم از قائم شهر،  سردار دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی 
دریایی ســپاه پاســداران انقاب اسامی در مراســم گرامیداشت سردار شهید 
نورعلی یونسی و هزار شهید شهرســتان قائم شهر استان مازندران و 2۱ شهید 
ترک محله این شــهر اظهار داشت: افتخار می کنم مقابل ۱۰ هزار شهید استان 
مازندران و هزار شهید قائم شهر و 2۱ شهید ترک محله این شهر و همه شهدای 
واالمقام دســت به سینه می شــوم و ادای احترام می کنم و بر ارواح طیبه این 
شهدای عزیز و بنیانگذار کبیر انقاب اسامی، حضرت امام خمینی)ره( بهترین 
ســام ها و درود ها را تقدیم می کنم.فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به آیه 
ِ أَمواتًا بَل  ۱69 ســوره مبارکه آل عمران »َوالتَحَســَبنَّ الَّذیَن ُقِتلوا فی َسبیِل اللَّ
ِِّهم یُرَزقوَن« افزود: شــهدا زنده اند، ما یادواره و مراسم گرامیداشت  أَحیاٌء ِعنَد َرب
برای شهدا می گیریم که آنها به یاد ما باشند، نه ما یاد آنها باشیم، ما به یاد و دعای 
شهدا نیازمندیم، باور ما این است که شهدا زنده اند، اینها اموات نیستند؛ مفهوم 
مرده و زنده در این آیه عوض شده است، اینها اصًا مرده نیستند؛  اینها زنده اند 
و در همین مکان که به یاد آنهــا یادواره گرفته ایم حضور دارند، از دعای همین 
شهداست که باعث شده است ما مقابل مشکات و دشمنان کم نیاوریم.دریادار 
پاســدار علیرضا تنگسیری اضافه کرد: ما همیشــه از مظلوم دفاع می کنیم و با 
ظالم مقابله می کنیم و مظلومان به حکم خدا باقی ماندند و ظالمان ازبین رفته اند 
و خداوند متعال عالم را این گونه هندســه نموده اســت که ظالم از بین می رود 
و مظلوم می ماند، شما مشــاهده نمایید امام حسین)ع(ماند، آقا امیرالمؤمنین 
امام علی)ع( ماند، در دوران اخیر به ســوریه، به لبنان )حزب الل(، به فلســطین 
)حماس(، به یمن )انصــارالل( نگاه کنید چگونه مقابل یورش های ناجوانمردانه 
و حمات خانمان ســوز جنگ های نیابتی و ائتاف جهانی جبهه ظالم استکبار، 
دوام آوردند و مانده اند! اینها وعده الهی اســت البته شرط دارد و شرط آن وجود 
 َ و داشتن ایمان و یاری نمودن دین خداست ؛ »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا إِن تَنُصُروا اللَّ
یَنُصرُکم َویَُثبِّت أَقداَمُکم«.فرمانده نیروی دریایی سپاه با یادآوری لطف و عنایت 
ویژه خداوند سبحان در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، ابراز داشت: ما در 
زمــان دفاع مقدس و در دوران حاضر، مدد و قدرت خداوند متعال و شــهدا را 
دیده ایم و باید همیشه خدا را شاکر باشیم و قدر لطف و عنایت بی شمار خداوند 
را بدانیم، البته باید مثل شــهدا درســت عمل کنیم تا مشــمول وعده کمک و 
رحمت خداوند قرار گیریم.سردار علیرضا تنگسیری با اشاره به کمک خداوند در 
عملیات ۱7 ربیع که در سال گذشته اتفاق افتاد تصریح کرد: همگان شاهد بودند 
در عملیات ۱7 ربیع که با رشــادت و ایثار پاسداران دریادل نیروی دریایی سپاه 
در توقیف نفتکشی که می خواست نفت ما را ببرد آمریکایی ها که برای حمایت 
و پشــتیبانی از آن دزدی نفتی آمده بودند مقابل اقتدار »دالوران ازجان گذشته 
جمهوری اســامی« تسلیم شــدند و سرافکنده برگشــتند و صحنه میدان را 
ترک کردند.فرمانده نیروی دریایی ســپاه با ابراز اینکه »نیروی دریایی ســپاه و 
ارتش قهرمان امروز با تعامل هم افزا و یک دســت واحد به انجام مأموریت های 
محوله با  صابت اقدام می کنند »، گفت: تعامل و همکاری کامل و مطلوبی بین 
دریادالن نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران و سپاه پاسداران انقاب 
اسامی برقرار است که در سطح نیروهای مسلح ، الگو و مثال زدنی است.دریادار 
تنگسیری با تأکید بر اینکه مسئول برقراری امنیت در خلیج فارس کشور ایران 
و کشورهای مسلمان منطقه هستند و کشورهای فرامنطقه ای هیچ مسئولیتی 
در این منطقه ندارند، خاطرنشان کرد: امروز به همت رزمندگان دریادل نیروهای 
دریایی ارتش و سپاه، با اشراف هوشمند اطاعاتی ، کنترل و رصد لحظه ای ، ثبات 

و امنیت در خلیج فارس و دریای عمان برقرار شده است.

سردار فرحی:
نیروهای مسلح با قدرت پیش بینی، تصمیم 

ساِز نبردهای احتمالی باشند
جانشین وزیر دفاع گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسامی بر خود الزم می داند 
تا با توســعه ی چهار مولفه فناورِی ســخت افزار، نرم افزار، مغز افزار و سازمان 
افزار، تصمیم سازِ نبردهای احتمالی آینده باشد.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار 
سید مهدی فرحی در همایش مدیران کل پدافند غیر عامل استان های سراسر 
کشور، گفت: سرعت تغییرات فناورانه و پیشرفت فناوری ها در دنیا یکی از کان 
روندهای اصلی محاسبات راهبردی اســت و الزم است همه بخش های دفاعی 
متناســب با این سرعت و با در نظر داشــتن اولویت های دفاعی مسیر حرکت 
و عمل خود را ترســیم نمایند.وی با تشــریح برخی از تهدیدات فناورانه از ابعاد 
مختلف و بررســی آثار متفاوت آنها برای دفاع، الزمه موفقیت را نگاه تیزبینانه و 
هوشــمندانه عنوان کرد و افزود: برای همگام سازی وزارت دفاع با پیشرفت های 
دنیا، از روش های ابتکاری و خاقانه خوبی اســتفاده شــده است و از طرفی در 
ســطح ملی نیز همکاری های خوبی با بخش های ملی و کشــوری و هم چنین 
با ســازمان پدافند غیرعامل وجود دارد.جانشین وزیر دفاع با تشریح راهبردهای 
وزارت دفاع در خصوص پدافند غیر عامل، اظهار کرد: در ســاختار وزارت دفاع 
برای انجام این ماموریت تمهیداتی صورت گرفته است که در موضوعات مختلفی 
از جملــه کمک به حادثه دیدگاِن ســیل و زلزله و رخدادهای طبیعی همچون 
آتش سوزی جنگل ها و … منشــأ اثرات فراوانی شده است.سردار فرحی افزود: 
وزارت دفاع »قرارگاه پدافند غیر عامل« را تشــکیل داده است تا مأموریت هایی 
از جمله شناســایی و رصد تهدیدات، فراهم آوری و هماهنگی زیر ساخت های 
سخت افزاری و پشتیبانی شــبانه روزی نرم افزاری را متناسب با نوع تهدیدات 
و بروز مخاطرات، نه تنها غافلگیر نشــده، بلکه در کمترین زمان، مناســب ترین 
اقدام را در راســتای شناسایی و دفع و پاســخ به تهدیدات به کار گیرد.وی در 
بخش دیگری از سخنان خود با بیان تغییر شکل جنگ های سنتی به جنگ های 
ترکیبی و پیچیده، تصریح کرد: امروزه متناسب با قدرت کشورها، شکل نبردها 
نیز پیچیده تر شــده و در واقع جنگ های ترکیبی )فیزیکی، پرتویی، زیســتی، 
میکروبی، ســایبری، شناختی( جایگزین جنگ های کاسیک و سنتی شده اند.

جانشین وزیر دفاع اضافه کرد: وزارت دفاع جمهوری اسامی ایران با راه اندازی 
زیر ســاخت های مقابله با انواع تهدیدات زیستی، پرتویی و شیمیایی، قادر است 
تهدیدات در این خصوص را شناســایی کند.سردار فرحی تصریح کرد: نیروهای 
مسلح جمهوری اسامی با توسعه ی چهار مؤلفه ی فناورِی سخت افزار، نرم افزار، 
مغز افزار و ســازمان افزار، باید با قدرت پیش بینی نبردهای آینده و اکتســاب 

آمادگی های الزم، تصمیم سازِ نبردهای احتمالی آینده باشد.

امیر حاتمی:
قدرت دفاعی قابل مذاکره نیست

مشــاور فرمانده کل قوا در امور ارتش گفت: قدرت 
دفاعی قابل مذاکره نیســت و به هر میزان که الزم 
باشد، آن را افزایش می دهیم و به هیچ وجه با کسی 
درباره آن صحبت نمی کنیم.به گزارش خبرنگار مهر، 
امیر حاتمی مشــاور فرمانده کل قوا در امور ارتش 
صبــح دیروز )شــنبه( در همایش علــم و فناوری 
در دفاع مقدس طی ســخنانی، گفت: یکــی از موضوعاتی که در جنگ ها 
همواره مقایســه می شود، نقش نیروی انســانی و تجهیزات است.وی افزود: 
در دفاع مقدس نقش نیروی انســانی آن چنان برجســته و سنگین بود که 
بقیه موضوعات را تحت الشعاع قرار داد. حضور کمی و کیفی نیروی انسانی 
با انگیزه های الهی در دفاعی مقدس بسیار برجسته بود و نقش حضرت امام 
)ره( این نقش را برجســته تر کرد.مشاور فرمانده کل قوا در امور ارتش بیان 
کرد: نیروی زمینی مدیون سربازانی است که در اجرای وظیفه سربازی آمدند 
و در دفاع مقدس حضــور پیدا کردند.امیر حاتمی اظهار کرد: این در حالی 
اســت که ما در دفاع مقدس از علم و فناوری بهره بسیاری بردیم و ارتش با 
اتکا به علم و دانش خودش و ظرفیت های علمی کشور توانست از روز اول تا 
روز آخر جنگ نقش ایفا کند.وی با اشاره به علل نپرداختن به دستاوردهای 
علمی دفاع مقدس، گفت: همین امروز فناوری های متعددی در جبهه جنگ 
اوکراین و روسیه در حال تزریق است و این فناوری های جدید نقاط عطفی 
را ایجاد می کند. اما در دفاع مقدس ما با اتکا به داشته های خودمان جنگیدیم 
اما تجهیزاتی که به ما اضافه شد، آن چنان تعیین کننده نبود.مشاور فرمانده 
کل قــوا در امور ارتش تصریح کرد: اگر امروز کار تحقیقاتی مناســبی روی 
مسئله علم و فناوری در دفاع مقدس کرده بودیم، امروز یک گنجینه مناسب 
از رهیافت های علم و فناوری در اختیار داشتیم. شاید دلیل این موضوع آن 
باشــد که بعد از جنگ دو نگاه در عرصه تبیین جنگ ایجاد شــد که یکی 
دنبال حفظ و ترویج ارزش ها بود و دیگری دنبال حذف آثار دفاع مقدس بود 
که دیدگاه کامًا نادرســتی بود.امیر حاتمی با بیان اینکه رهبر انقاب دفاع 
مقدس را یک گنجینه می دانند، عنوان کرد: همه می توانند از دفاع مقدس 
بهره برداری کنند و اگر تحقیقات علمی در دفاع مقدس صورت گرفته بود، 
امروز رهیافت هایی در اختیار داشتیم که اثبات می کرد باید قدرتمند باشیم.

وی اظهار کرد: البته ما بعد از جنگ قدرت دفاعی خودمان را افزایش دادیم 
و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که دشمنان ما هم گفتند باید بر سر آن 
مذاکــره کنیم. اما دفاع مقدس به ما آموخت که قدرت دفاعی قابل مذاکره 
نیست و به هر میزان که الزم باشد آن را افزایش می دهیم و به هیچ وجه با 
کسی درباره آن صحبت نمی کنیم.مشاور فرمانده کل قوا در امور ارتش افزود: 
همه تصمیم گیــران ما به خوبی می دانند که در آینده با چه چیزی مواجه 
خواهند بود. اگر امروز موشک داریم به این دلیل است که ما درک کرده ایم 
که به این ســاح نیازمندیم. اگر امروز پهپاد داریم و در لبه این فناوری در 
دنیا هســتیم و اگر دنیا امروز فهمیده اســت که پهپاد در جنگ آذربایجان 
و اوکرایــن نقش ایفــا می کند، ما خیلی قبل تر ایــن موضوع را فهمیدیم.

امیر حاتمی با اشــاره به ارسال تسلیحات به جنگ اوکراین، گفت: امروز در 
جنگ اوکراین غربی ها با تســلیحات کوتاه بُرد و ضد زره به کمک اوکراین 
آمده اند. ما هم امروز تســلیحات ضدتانک، ضدبالگرد و… داریم که می تواند 
سرنوشــت یک رزم را رقم بزند.وی تاکید کرد: این نگاهی که در چند سال 
اخیر در حوزه جایگاه علم و فناوری پدید آمده نشان می دهد که ما به خوبی 
نیازمندی های دفاعی را تشخیص داده ایم و با تمام وجود تاش می کنیم تا 
ارتشی را برای طلوع خورشید والیت عظما آماده کنیم.امیر کیومرث حیدری 
نیز در این همایش طی سخنانی، والیت فقیه را »صراط مستقیم« دانست و 
گفت خدا را شاکریم که در زمانی زندگی می کنیم که از نعمت بزرگ والیت 
فقیه برخوردار هستیم.وی در ادامه با اشاره به جایگاه پیشکسوتان و اهمیت 
استفاده از تجربیات این عزیزان، گفت: همایش ما درباره اهمیت جایگاه علم 
و فناوری در دفاع مقدس اســت و ما معتقدیم اگر استفاده از علم و فناوری 
در دســتور کار نباشد هیچ کاری به نتیجه نمی رسد.فرمانده نیروی دریایی 
ارتش تصریح کرد: در دفــاع مقدس نیز اگر هیچیک از اهداف و وعده های 
دشمن محقق نشده به دلیل استفاده رزمندگان ما در جبهه های دفاع مقدس 
از علم و فناوری اســت که بخصوص در شــش ماه ابتدایی جنگ توانست 
ماشین جنگ دشمن را متوقف کند. استفاده پیشکسوتان ما از همین تجارب 

گرانقدر و علم و فناوری بود، که دشمن را متوقف کرد.

رهبر انقالب در دیدار شرکت کنندگان اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

نظام جمهوری اسالمی اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد
تهران - ایرنا - رهبر معظم انقاب اســامی فرمودند: : پیروان اهل بیت و شیعیان جهان 
مفتخرند که نظام اسامی در مقابل اژدهای هفت سر نظام سلطه، سینه سپر کرده و به 
اعتراف خود مستکبران، بسیاری از نقشه های آنان را به شکست کشانده است.به گزارش 
گروه سیاسی ایرنا، رهبر معظم انقاب اسامی صبح دیروز )شنبه( در دیدار اعضای مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( و میهمانان شــرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع، عظمت و 
محبوبیت اهل بیت را در دنیای اسام بی نظیر خواندند و تأکید کردند: جمهوری اسامی 
به عنوان پرچم برافراشته اهل بیت در مقابل نظام سلطه، معتقد است در دنیای اسام هیچ 
خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه ای و نژادی، حقیقی نیســت و تنها خط فاصل برجسته 
و حقیقی، مرزبندی میان دنیای اســام با جبهه کفر و اســتکبار جهانی است.حضرت 
آیــت الل خامنه ای با توصیه مؤکد به مجمع جهانی اهل بیت برای بهره گیری از عظمت 
و محبوبیت اهل بیت در دنیای اسام افزودند: مجمع باید پایگاه و محل الهام گیری همه 
مســلمانان و جانهای مشــتاق از معارف اهل بیت باشد و به گونه ای عمل کند که زینت 
اهل بیت شود.رهبر انقاب معارف اهل بیت را مجموعه ای کامل از همه نیازهای مختلف 
آحاد بشر و جوامع بشــری خواندند و گفتند: جوامع اسامی امروز به همه ابعاد معارف 
اهل بیت نیاز جدی دارند و مجمع جهانی باید با برنامه ریزی دقیق و صحیح و استفاده از 
شیوه های معقول و ابزارهای تأثیرگذار، این وظیفه سنگین را انجام دهد.ایشان با اشاره به 
پرچم برافراشته نظام جمهوری اسامی در مقابل نظام استکبار افزودند: پیروان اهل بیت 
و شیعیان جهان مفتخرند که نظام اسامی در مقابل اژدهای هفت سر نظام سلطه، سینه 
سپر کرده و به اعتراف خود مستکبران، بسیاری از نقشه های آنان را به شکست کشانده 
است.رهبر انقاب رمز استواری جمهوری اســامی را الهام گیری از اهل بیت دانستند و 
افزودند: آن ســتارگان درخشان با معارف نظری و سیره عملی خود به ما آموخته اند که 

چگونه با تدبر و عمل به قرآن، راه اسام عزیز را بپیماییم.

پرچم جمهوری اسالمی ایران، پرچم عدالت و معنویت است
حضرت آیت الل خامنه ای پرچم جمهوری اســامی را پرچم عدالت و معنویت خواندند و 
گفتند: بدیهی و طبیعی اســت که دنیای ســلطه که همه باورها و اعمالش بر مادیات و 
پول و زور متکی اســت، در مقابل این پرچم به معارضه و دشمنی برخیزد.ایشان، آمریکا 
را در رأس جبهه اســتکبار خواندند و افزودند: امام بزرگــوار با الهام از قرآن به همه یاد 
داد که خطوط فاصل غیرحقیقی میان جوامع اســامی را کنار بگذارند و فقط یک خط 
فاصل یعنی مرزبندی دنیای اسام با کفر و استکبار را قبول داشته باشند.حضرت آیت الل 

خامنه ای خاطرنشــان کردند: براســاس همین باور عمیق بود که حمایت از فلسطین از 
همان روزهای اول در دســتور کار انقاب اســامی قرار گرفت و امام با همه وجود پای 
مســئله فلسطین ایستاد و جمهوری اسامی امروز هم به همین هندسه سیاسی ترسیم 
شده امام راحل عظیم الشأن عمل می کند و در آینده نیز به آن وفادار خواهد ماند.ایشان، 
همدلی بی نظیر موجود میان ملتها در سراسر دنیای اسام با ملت ایران را به علت پایبندی 
مردم ایران به راهبرد امام یعنی نفی خطوط مذهبی، فرقه ای، نژادی در جهان اســام 
دانســتند و افزودند: بر همین اساس ما همیشه همه کشورهای اسامی را به بی اعتنایی 
به مسائلی همچون »شیعه و ســنی«، »عرب و عجم« و دیگر خطوط فاصل، و عمل به 
مبانی و اصول دعوت کرده ایم.رهبر انقاب، تشویق ملتهای دیگر به ایستادگی در مقابل 
زورگویی ها را از علل عصبانیت نظام سلطه و دشمنی آنها دانستند و گفتند: خنثی کردن 
نقشــه های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای مختلف که یک نمونه آن داعش بود، باعث 
تبلیغات متراکم ایران هراسی و شیعه هراسی، و متهم کردن ایران به دخالت در کشورهای 

دیگر شده است.

همه باید در مقابل سیاستهای استکباری هوشیار باشند

ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسامی دخالتی در کشورهای دیگر ندارد، اتهام زنی های 
سلطه گران را ناشی از عجز و ناتوانی آنها در جلوگیری از پیشرفت های چشمگیر نظام 
اسامی خواندند و افزودند: البته همه باید در مقابل سیاستهای استکباری هوشیار باشند 
و با آنها همراهی نکنند.حضرت آیت الل خامنه ای، سیاســت کنونی استکبار را پر رنگ 
کردن تفاوت ها و خطوط فاصل غیرواقعی در دنیای اسام برشمردند و گفتند: تحریک 
و نقشه کشی برای جنگ شیعه و سّنی، عرب و عجم، شیعه با شیعه، و سّنی با سّنی که 
اکنون در برخی از کشورها مشاهده می شود، سیاست شیطان بزرگ یعنی آمریکا است 
که باید در مقابل آن هوشــیار بود.ایشان با اشاره به اینکه پیروان اهل بیت باید پرچمدار 
همبستگی و هم افزایی باشــند، افزودند: همچنان که از روز اول گفتیم، تشکیل مجمع 
جهانی اهل بیت به معنای مقابله و دشــمنی با غیرشیعه نیست و از ابتدا نیز با برادران 
غیرشیعه که در راه درست حرکت کرده، همراهی کرده ایم.رهبر انقاب در پاسخ به این 
ســؤال که »آیا توانایی مقابله با معارضه های دشمنان جهان اسام وجود دارد«، گفتند: 
قطعــاً توانایی متوقف کردن و عقب راندن اســتکبار با توجه به ظرفیتهای نرم افزاری و 
سخت افزاری دنیای اســام وجود دارد.ایشان »حقایق و معارف اسامی، توکل به خدا، 
نگاه امیدوارانه به تاریخ، مســئله مهدویت« را از جملــه ظرفیت های نرم افزاری جهان 
اسام خواندند و با اشاره به بن بست های فکری غرب و نظام لیبرال دموکراسی افزودند: 
البته در زمینه سخت افزاری، مستکبران با استعمارگری و استفاده از منابع دنیای اسام 
و به کار بردن انواع حیله ها، خود را قوی کرده اند اما ظرفیتهای طبیعی دنیای اسام برای 
پیشــرفت بسیار زیاد اســت که اهمیت یک نمونه آن یعنی نفت و گاز امروز برای همه 
آشــکارتر شده است.حضرت آیت الل خامنه ای، شکوفا شــدن ظرفیت ها را در گرو عزم 
راسخ، شناخت دشمن، هدایتی همچون هدایت امام بزرگوار و کنار گذاشتن کم کاری ها 
دانستند و گفتند: امروز جمهوری اسامی به عنوان یک الگو و واقعیت زنده، توانسته در 
مقابل انواع دشمنی ها و حمات تاب آوری نشان دهد و آن نهال تازه روییده را به درختی 
کهن تبدیل کند. البته مقصود از الگو بودن، الگوگیری از ســاختار سیاسی نیست بلکه 
تمســک به اصول و مبانی امام بزرگوار است.ایشــان در پایان خاطرنشان کردند: آینده 
دنیای اســام آینده روشنی است و مجموعه شیعه می تواند نقش آفرینی بزرگی در آن 
انجام دهد.در ابتدای این دیدار، حجت االسام والمسلمین رمضانی دبیرکل مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( از هفتمین اجاس مجمع عمومی این مجمع که با حضور شــخصیت هایی 
از ۱۱7 کشــور و با شــعار »اهل بیت)ع( محور عقانیت، عدالت و کرامت« برگزار شد، 

گزارشی بیان کرد.

معاون پارلمانی رییس جمهور :

تا جایی که مقدور است حقوق  ها را  
افزایش می دهیم
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گزیده خبر

 شاخص های اقتصادی در یک سال اخیر 
چه تغییراتی داشت؟

باتوجه به اینکه یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می گذرد، بررسی شاخص های 
اقتصادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می تواند درک بهتری از روند اقتصاد 
کشور فراهم کند.اقتصاد آنالین – سیده زهرا محمودی؛ یک هفته ای است که از یک 
سالگی دولت سیزدهم می گذرد و در روزهای اخیر نیز بحث های فراوانی حول عملکرد 
دولت شــکل گرفته و دولتی ها و طرفداران دولت با ارائه آمار از عملکرد مثبت دولت 
ســیزدهم ســخن می گویند و در مقابل مخالفان عملکرد دولت در برخی حوزه ها را 
مورد انتقاد قرار می دهند.یک سال اخیر، سالی پرفراز و نشیب برای اقتصاد کشور بود 
و در آن یکی از بزرگترین تحوالت اقتصادی ســال های اخیر هم صورت گرفت و ارز 
ترجیحی حذف شد. اما فارغ از آنچه شد، نشد و باید می شد، شاخص های اقتصادی در 
این یک سال، چه تغییراتی داشتند و وضعیت اقتصادی به کدام سو رفته است؟ برای 
بررســی این موضوع در گزارش امروز همراه ما باشید.البته مسلما نباید با استفاده از 
این شاخص ها اظهارنظر قطعی درباره دالیل بهبود یا افت یک شاخص انجام شود، چرا 
که تحوالت اقتصادی کشور متاثر از عوامل مختلفی نظیر آثار کرونا، تحوالت سیاست 
خارجی و تحریم ها و نیز سیاســتگذاری داخلی است و در واقع ترکیب این عوامل بر 
روی شاخص های اقتصادی اثرگذار هستند.  در واقع هرچند عملکرد سیاستگذار هم 
در حوزه کرونا و تحریم موثر است، اما بخشی از آن مستقل از سیاستهای داخلی و به 

صورت شوکهای برونزا به اقتصاد کشور وارد می شود.

1.تورم
تورم را می توان مهم ترین شــاخصی دانســت که برای بررسی شرایط اقتصادی باید 
مورد توجه قرار بگیرد. اما وضعیت تورم در این یک سال به چه صورت بوده است؟ بر 
اساس اعالم مرکز آمار، تورم ماهانه در مرداد سال گذشته که آخرین ماه فعالیت دولت 
دوازدهم بود، ۳.۲درصد و تورم نقطه ای نیز ۴۳.۲درصد بوده است؛ طبق آخرین آمار 
مرکز آمار، تورم ماهانه مرداد امسال ۲درصد و تورم نقطه ای نیز ۵۲.۲درصد بود. تورم 
یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که دولت نیز همواره بر آن تاکید و این روزها هم 
بعضا گفته می شــود که آن را کنترل کرده است؛ موضوعی که بارها بدان اشاره شده 
که درست است که به رغم گفته های برخی از منتقدان دولت که معتقد بودند حذف 
ارز ترجیحی کشور را گرفتار ابرتورم می کند، چنین اتفاقی رخ نداده اما کنترل تورم 
نیز نیازمند اقدامات بیشتری است.البته دولت سیزدهم، ارز ترجیحی را حذف کرد که 
گامی مهم و اساســی برای اصالحات اقتصادی بود، اما کافی نه! در واقع برای اصالح 
اقتصاد و کنترل تورم، حذف ارز ترجیحی الزم بود اما کافی نبود و دولت نباید تصور 

کند که چون ارز ترجیحی حذف شده، تورم هم کنترل شده است.

2. رشد نقدینگی و پایه پولی
نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی از دیگر شاخص های مهم اقتصادی محسوب می شود 
که تعیین کننده میزان تورم هســتند. مطابق آمار بانک مرکزی، رشــد نقدینگی و 
پایــه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۱  درصد 
و ۴۲.۱ درصد بوده اســت. همچنین میزان رشد این متغیرها در تیر سال جاری به 
ترتیب ۳۷.۴ و ۲۶.۲درصد بوده که علیرغم روند نزولی رشد پایه پولی، رشد نقدینگی 
تغییرات کمتری را نشان می دهد که ناشی از افزایش ضریب فزاینده نقدینگی از ۷.۶۰ 
در مرداد ۱۴۰۰ به ۸.۰۴ در تیر۱۴۰۱ اســت. البته ۲.۵واحد درصد از رشد نقدینگی 
۳۷.۴درصدی تیرماه ناشی از ادغام بانک مهر اقتصاد در بانک سپه است که با لحاظ 

آن کاهش ۷.۲درصدی در نرخ رشد نقدینگی مشاهده می شود.  

3. قیمت مسکن
امروزه، مســکن یکی از بزرگترین دغدغه های افراد محســوب شده و بخش زیادی 
از ســبد هزینه خانوارها را تشــکیل می دهد؛ بانک مرکزی یکی از مراجع مهم برای 
بررســی قیمت مسکن است که البته چند ماهی است مرکز آمار نیز متوسط قیمت 
مســکن را اعالم می کند؛ اما باتوجه به اینکه مرکز آمار سال گذشته، قیمت مسکن 
را اعالم نمی کرد، در این گزارش به آمار بانک مرکزی اکتفا می کنیم. براســاس آمار 
بانک مرکزی، مرداد ماه ســال گذشته، متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۰میلیون 
و ۹۷۰هزار تومان در هر متر مربع بوده اســت؛ همچنین آخرین آمار مســکن بانک 
مرکزی در ســال جاری، مربوط به تیرماه است که متوسط قیمت مسکن در تهران 
۴۱میلیون و ۷۰۴هزار تومان در هر متر مربع بود که به معنی افزایش ۳۴.۷درصدی 
قیمت در بازه مذکور است؛ این در حالی است که قیمت در بازه زمانی مشابه یعنی از 
مــرداد ۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ با افزایش ۳۰درصدی از ۲۳میلیون و ۱۰۸هزار تومان به 
ازای هر متر مربع به ۳۰میلیون و ۴۵هزار تومان رسیده بود.  بنابراین افزایش قیمت 
مسکن در کمتر از یک سال بیش از ۱۱میلیون تومان برای هر متر مربع افزایش پیدا 
کرده و در این مدت نســبت به مدت مشابه قبلی ۴.۷واحد درصد افزایش بیشتری 
تجربه کرده است؛ این در حالی است که مسکن و کنترل قیمت آن یکی از وعده های 

اصلی دولت سیزدهم بود.

4.  شاخص بورس
شاید بورس را بتوان یکی از بزرگترین سرافکندگی های دولت روحانی نامید و سقوط 
تاریخی بورس در دولت دوازدهم، یکی از موضوعاتی باشد که تا ابد در تاریخ اقتصاد 
ایران از آن یاد شود؛ شاخص کل بورس در آخرین روز ۴شنبه ۳شهریور سال گذشته 
یعنی روز رای اعتماد به کابینه دولت سیزدهم در محدوده یک میلیون و ۵۵۰ هزار 
و ۲۰۸واحد قرار داشــت. این شاخص در پایان معامالت ۴شنبه ۹شهریور در سطح 
یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۳۹۶واحد قرار داشت و بنابراین افت ۷.۱درصدی را تجربه 

کرده است. 

۵. اشتغال
اشــتغال یکی از بزرگترین وعده های دولت سیزدهم بود که وعده ایجاد یک میلیون 
شغل در هر سال مطرح شده بود. با توجه به اینکه آخرین آمار موجود مربوط به بهار 
امسال است و از سوی دیگر بهتر است که شاخص های اقتصادی با مدت مشابه سال 
قبل مقایســه شوند، در این قسمت هم اعداد مربوط به اشتغال در بهار سال گذشته 
و هم تابســتان را آورده ایم.براساس آمار مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار سال ۱۴۰۰ 
حدود ۸.۸ درصد و در تابستان ۱۴۰۰ برابر ۹.۶بوده، در بهار امسال نیز ۹.۲درصد بوده 
است؛ بنابراین بیکاری در انتهای بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ به اندازه ۰.۴درصد 
افزایش و در مقایسه با تابستان ۱۴۰۰ به میزان ۰.۴درصد کمتر شده است.البته باید 
توجه کنیم که نرخ مشــارکت نیروی کار به عنوان درصدی از جمعیت در ســن کار 
که در جستجوی شغل بوده اند، کاهش یافته و از ۴۱.۱درصد در بهار ۱۴۰۰ و ۴۱.۴ 
در تابســتان همان ســال به ۴۰.۹درصد در بهار ۱۴۰۱ افت کرده است.معیار دیگر 
برای بررسی اشتغال که شــاید درکی بهتری از وضعیت بازار کار فراهم کند، تعداد 
شــاغالن است که در انتهای بهار ۱۴۰۰ برابر ۲۳میلیون و ۶۷۴هزار نفر و در انتهای 
تابستان همان سال برابر ۲۳میلیون و ۴۰۱هزار نفر بوده، در انتهای بهار سال جاری به 
۲۳میلیون و ۵۷۲هزار نفر رسیده و بنابراین در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۰۲هزار 
نفر کاهش و در مقایسه با تابستان سال گذشته ۱۷۱هزار نفر افزایش نشان می دهد.

۶. رشد اقتصادی
هر چند این بخش نیز مانند ســایر شــاخص ها متاثر از تحوالتی نظیر آثار کرونا و 
سیاست خارجی است، اما مقایسه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت فصلی 
ســال ۱۴۰۰ با مدت مشابه سال قبل یک درک اولیه از وضعیت تولید کشور فراهم 
می کند. در شــرایطی که رشــد اقتصادی در پاییز ۹۹ برابر ۰.۷درصد بود، در پاییز 
سال گذشته به ۴.۱درصد رســید. در فصل زمستان ۱۴۰۰ هم رشد اقتصادی برابر 
۲.۳درصد بود که در زمســتان گذشــته برابر ۶.۶درصد بوده اســت. رشد اقتصادی 
غیرنفتی هم در حالی در پاییز و زمستان سال گذشته برابر ۴.۱ و ۲.۶درصد بوده که 

در مدت مشابه سال ۹۹ به ترتیب برابر ۰.۱ و ۳.۱ بوده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی؛
کاهش بدهی خارجی ایران در تیر ماه

آخرین گــزارش بانک مرکزی در خصوص 
بدهی های خارجی ایران نشان می دهد که 
در پایان تیر ماه بدهی خارجی ایران چه از 
نظر سررسید و چه از نظر دالری و یورویی 
کاهش یافته است.به گزارش اقتصادآنالین، 
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی،  بدهی 

دالری و یورویی کوتاه مدت ایران در پایان تیر ماه به ترتیب برابر با یک 
میلیارد و ۷۷۲ میلیون دالر و یک میلیارد و ۷۳۴ یورو بوده که نســبت 
به ماه مشــابه سال گذشته به ترتیب کاهش ۲۴ و ۱۲درصدی را نشان 
می دهد.بدهی دالری و یورویی میان مدت و بلندمدت ایران در پایان تیر 
ماه امسال به ترتیب برابر با ۵میلیارد و ۴۰۲ میلیون دالر و ۵ میلیارد و 
۲۸۹ میلیون یورو بوده که نســبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 
کاهش ۱۸ و ۶ درصدی را نشان می دهد.به طور کلی بدهی های خارجی 
دالری و یورویی ایران در پایان تیر ماه به ترتیب برابر با ۷میلیارد و ۱۷۳ 
میلیون دالر و ۷ میلیارد و ۲۳ میلیون یورو بوده که نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته به ترتیب کاهش ۲۰ و ۷ درصدی را نشان می دهد.

با پیگیری دادگستری کرج
حل مشکل تعاونی مسکن 132 واحدی 

پس از 10 سال
معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و 
انقالب شهرســتان کرج گفت که با تالش 
دو ساله در اجرای احکام حقوقی شهرستان 
کرج، مشــکل مربوط به یک پروژه تعاونی 
مســکن ۱۳۲ واحدی که برای ۱۰ ســال 
بالتکلیــف مانده بود حل شد.سرپرســت 

اجرای احکام حقوقی شهرســتان کرج در گفت و گویی با اشاره به حل 
مشــکل مربوط به پایان کار و صدور سند ۱۳۲ واحد مسکونی در کرج 
گفت: در یک پرونده حقوقی که از سال ۱۳۹۲ در مجتمع حقوقی کرج 
با ۱۳۲ خواهان مفتوح بود، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز اقدام 
به واگذاری زمین جهت ســاخت مسکن در قالب پروژه تعاونی مسکن 
به یک شــرکت خصوصی می کند.صادق حسنوند افزود: در این پرونده 
یک شــرکت انبوه ساز با اخذ زمین از اداره کل راه و شهرسازی متعهد 
بــه تکمیل و تحویل پروژه برای اعضای یک تعاونی مســکن خصوصی 
می شود اما پس از احداث بنا، بدون اجرای کامل تعهدات از جمله اخذ 
پایان کار متواری شــده بود.وی با تبیین سابقه نزدیک به ۱۰ ساله این 
پرونده که مشکالت عدیده ای برای اعضای تعاونی مسکن ایجاد کرده بود 
ادامه داد: بر این اساس ۱۳۲ نفر اقدام به طرح دادخواست علیه پیمانکار 
و اداره کل راه و شهرســازی اســتان با موضوع الزام به فک رهن، اخذ 
پایانکار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم ســند مالکیت رسمی می 
کنند.معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقالب شهرستان کرج 
اضافه کرد: علی رغم اینکه رای به محکومیت پیمانکار و اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان صادر شده بود اما از آنجایی پیمانکار پروژه، متواری 

شده بود اجرای حکم با موانعی روبه رو بود.

حضور چینی ها در ایران پررنگ تر شده است

افزایش ۵۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی در سال جاری
رئیس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایران و خارجی اظهار 
داشــت: ارتباط دولتمردان با خارج از کشــور نسبت به گذشته 
گسترده تر شده و به عنوان مثال حضور چینی ها در ایران پررنگ 
تر شــده که پیش از این، شاهد چنین مســئله ای نبودیم.سید 
حســین سلیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد 
افزایش میزان ســرمایه گذاری خارجی گفت: نسبت به پارسال 
ما رشدی بالغ بر ۵۰ درصد را در زمینه سرمایه گذاری خارجی 
تجربه کردیم. البته باید تا پایان پروژه ها و تا پایان ســال منتظر 
بمانیم زیرا امکان آن وجود دارد که سرمایه گذاری خارجی در ۶ 
ماه نخست سال باال بوده باشد و در ۶ ماهه بعدی تعدیل شده یا 
باز هم اضافه شود. اما به نسبت ۶ ماه دوم سال گذشته، ما رشد 
داشتیم و اکنون منتظر برجام و سرمایه گذاری های شکل گرفته 
در پی آن هستیم.وی در خصوص میزان سرمایه گذاری خارجی 
بیان داشــت: امسال حدود ۴ میلیارد دالر مجوز سرمایه گذاری 
صادر شــده که به نسبت سال گذشته، نزدیک به ۲ برابر است و 
البته قانع نیستیم چون تصور می کنیم که الزم است حدود ۳۰-

۴۰ میلیارد دالر که متناسب با جمعیت مان است، جذب سرمایه 
خارجی داشته باشیم. باید توجه داشت که تمام کشورهایی که 
به این ارقام دست پیدا کردند، دارای امکاناتی کمتر از ما هستند.
وی افزود: در جذب ســرمایه گذاری از طریــق ارتباط های بین 

المللی و توافقات برجامی در حال رشــد هستیم زیرا خارجی ها 
برای ســرمایه گذاری، بــرای خریداری کاال و ارســال به ثبات 

اقتصادی کشور مقصد توجه می کنند. ما به دالیل مختلف نظیر 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن بــه ۲۶ هزار تومان برای 

داروها، به تغییرات ۶-۷ برابری می رسیم که پذیرش این موضوع 
برای طرف خارجی دشوار است.رئیس انجمن سرمایه گذاری های 
مشترک ایران و خارجی خارجی ضمن تایید رشد ۱۰۰ درصدی 
جذب سرمایه گذاری خارجی در یکسال اخیر، خاطرنشان کرد: 
آمار گفته شــده صحیح بوده و صدور مجوزها ۲ برابر پارســال 
شده است. ارتباط دولتمردان با خارج از کشور نسبت به گذشته 
گسترده تر شده و به عنوان مثال حضور چینی ها در ایران پررنگ 
تر شــده که پیش از این، شــاهد چنین مسئله ای نبودیم.وی با 
مثبت قلمداد کردن توافق برجام، اذعان کرد: در مقایسه با ترکیه 
به عنوان یک کشور همســایه که ۳۰-۴۰ میلیارد دالر در سال 
جذب ســرمایه خارجی دارد و مهم ترین علت آن نیز توریســم 
اســت، ما نیز تمام شرایط توریسم را داریم اما به دلیل مشکالت 
ارتباطات بین المللی نظیر ویزا و روادید، دچار چالش هســتیم. 
بــه علت وجود تحریم ها، نقل و انتقــاالت بانکی و مالی برای ما 
میسر نیســت که در صورت لغو شدن آن ها، قوانین بانکی برای 
نقل و انتقال پول تســهیل می شود. در حال حاضر ۳-۴ مرحله 
برای انتقال پول باید طی کرد تا بتوان ســرمایه ای را برای خرید 
کاالیی انتقال داد که این موضوع هزینه ها را افزایش می دهد زیرا 
ســرمایه گذار خارجی عالقمند به کسب بهترین سود و خرید با 

بهترین قیمت است.

رئیس ســازمان خصوصی ســازی با بیان »در 
حال مذاکره هســتیم تــا بلوک های مدیریتی 
ســرخابی ها واگذار شــود و تا دی ماه مشکل 
مالکیت مشــترک وجود نداشته باشد«، گفت: 
برای اینکه مالکیت دولت به کمتر از ۵۰درصد 
برسد، باید ۴۱درصد دیگر سهام دو تیم هم فروخته شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، حســین قربان زاده در یک برنامه تلویزیونی با اشــاره به این که 
باشــگاههای استقالل و پرســپولیس در زمان حاضر در رقابت با باشگاه های صنعتی، 
معدنی و...  هستند که هیچ شفافیتی ندارند، گفت: این در حالی است که فوالد مبارکه، 
ذوب آهن، آلومینیوم، گل گهر، مس رفســنجان و مس کرمــان و ایران خودرو، هفت 
شرکت بزرگ بورسی هستند که هشت تیم لیگ برتری دارند اما کسی حتی مجموع 
هزینه قراردادهایشان را هم نمی داند چه برسد که جزئیات و ریز قراردادها افشا شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان بورس و خصوصی سازی در حال پیگیری 
این موضوع هستند، بر این اساس فرایندی را برای شفافیت آغاز کرده ایم که تدریجی 
است و متوقف نمی شویم و هرچه جلوتر می رویم، اطالع رسانی و شفافیت باشگاه ها باید 
بیشتر شــود.وی همچنین در مورد هزینه کرد پول حاصل از فروش سهام سرخابی ها 
اذعان داشــت: یک کمیته مصارف به صورت جداگانه برای هر باشگاه با حضور مدیران 
دو تیم، معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و مســئوالن خصوصی سازی 
تشکیل شده اســت و برای هزینه ریال به ریال آنچه منابع حاصل از افرایش سرمایه 
اســت و باشــگاه ها از منافع آن استفاده می کنند، صحبت می شــود. این دو تیم حق 
ندارند به اصل پول دســت بزنند و برای بازپرداخت بدهی معوق، برای سرمایه گذاری 
بلندمدت، برای بازارگردانی سهم شان از کمیته مصارف مصوبه می گیرند.قربانزاده ادامه 
داد: برای این که این دو تیم برای گرفتن مجوز حرفه ای کنفدراســیون فوتبال آســیا 
به مشــکل نخورند، ابتدا تا شــهریورماه و بعد تا دی ماه به این تیم ها مهلت داده شد. 

یکی از ایرادات کنفدراســیون فوتبال آســیا، مالکیت مشترک استقالل و پرسپولیس 
اســت که دولت درهر دو تیم سهامدار اســت و اآلن هم ۹۰ درصد سهم دارد که باید 
واگذار شــود. در حال مذاکره هستیم تا بلوک های مدیریتی این دو تیم واگذار شود و 
تا دی ماه مشــکل مالکیت مشترک وجود نداشته باشد.وی اضافه کرد: در زمان حاضر 
۱۰ درصد ســهام دو تیم فروخته شده اســت و برای اینکه مالکیت دولت به کمتر از 
۵۰ درصد برســد، باید ۴۱ درصد دیگر سهام دو تیم هم فروخته شود.رئیس سازمان 
خصوصی ســازی با بیان این که »در این زمینه هم امکان عرضه تدریجی سهام این دو 
باشــگاه وجود دارد و هم امکان مزایده بلوکی آنها را داریم«، تصریح کرد: برای مزایده 
بلوکی در حال مذاکره هســتیم و این به ما یک شناخت می دهد که مشتریان بالقوه 
چه کسانی هستند و برای اهلیت سنجی الزم است این اتفاق بیفتد. اگر پیشکسوتان دو 
باشــگاه هم می خواهند بلوک های مدیریتی تیم را در اختیار بگیرند باید در قالب یک 

شرکت در مزایده شرکت کنند.

رئیس سازمان خصوصی سازی: 

برای عرضه بلوک های مدیریتی سرخابی ها تا دی فرصت داریم
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گزیده خبر

معاون وزیر نفت:
از ظرفیت پاالیشگاه های برون مرزی 

استفاده می کنیم
مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی گفت: برنامه ما این اســت که از انحراف مسیر 
ســوخت جلوگیری کنیم، در این صورت می توانیم 
تراز عرضه و تقاضا را پوشــش دهیم.جلیل ساالری 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره امکان 
اســتفاده از ظرفیت خالی پاالیشــگاه های دیگر کشورها برای تامین بنزین 
در ازای صادرات نفت خام اظهار داشــت: ما در حال حاضر از پاالیشگاه های 
خارج از کشور استفاده می کنیم و کارهای فرآورش برون مرزی را هم انجام 
می دهیم.وی افزود: در حال حاضر در زمینه تعمیرات پاالیشــگاهی نیز در 
دیگر کشــورها فعال هســتیم، ضمن اینکه  از ظرفیت های برون مرزی هم 
اســتفاده می کنیم تا هم خدمات فنی و مهندســی را صــادر کنیم و هم 
تجارت فی مابین را اجرایی کنیم.مدیر عامل شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی درباره آخرین گزینه برای تامین بنزین و احتمال واردات 
تاکید کرد: در بخش مصارف داخل کشــور بیشتر بدنبال ساختار مدیریتی 
هستیم، یعنی اعتقاد ما این است که هم باید به بخش خودرو توجه کنیم، 
زیرا در حال حاضر با استاندارد جهانی فاصله داریم، بنابراین مصرف خودروها 
باید بهینه و اســتاندارد باشــد، ضمن اینکه برنامه دیگر ما این است که از 
انحراف مسیر سوخت جلوگیری کنیم، در این صورت می توانیم تراز عرضه 
و تقاضا را پوشــش دهیم. به گزارش ایلنا، جلیل ســاالری روز سه شنبه ۸ 
شهریور ماه از کاهش سهمیه سوخت دوم )بنزین سه هزار تومانی( خبرداد و 
گفت: از ابتدای شهریور ماه سهمیه سوخت دوم )بنزین سه هزار تومانی( از 
۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر کاهش یافته و سهمیه اول به همان میزان ۶۰ لیتر 

به قوت خود باقی است.

جزئیات کاهش سهمیه سوخت ۳ هزار 
تومانی تشریح شد

عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: تاکنون ۲۵۰ 
لیتر در کارت شــخصی موجود بود و دارنده مختار 
بود که از کارت شــخصی و یا جایگاه دار اســتفاده 
کند، بنابراین اتفاقی که می افتاد این بود که برخی، 
از کارت جایــگاه دار اقدام به ســوخت گیری کرده 
و کارت شــخصی خود را در اختیــار عده ای در مرزها قــرار داده و قاچاق 
صــورت می گرفت.هادی بیگی نژاد در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره ساز و کار جدید برای توزیع بنزین با نرخ آزاد )3۰۰۰ تومانی( اظهار 
داشت: طبق آنچه از سوی وزارت نفت قرار است اجرا شود، هیچ تغییری در 
سهمیه دوم سوخت ایجاد نشــده است، قبال دارندگان خودرو به دو طریق 
از ســهمیه دوم سوخت اســتفاده می کردند، یعنی یا می توانستند از کارت 
شخصی استفاده کنند و یا اینکه با کارت جایگاه دار اقدام به دریافت سوخت 
ســوخت می کردند.وی افزود: تاکنون ۲۵۰ لیتر در کارت شــخصی موجود 
بود و دارنده مختار بود که از کارت شــخصی و یا جایگاه دار اســتفاده کند، 
بنابرایــن اتفاقی که می افتاد این بود کــه برخی از کارت جایگاه دار اقدام به 
سوخت گیری کرده و کارت شخصی خود را در اختیار عده ای در مرزها قرار 
داده و قاچاق صورت می گرفت.عضو کمیســیون انرژی مجلس تصریح کرد: 
مجموعه پاالیش و پخش به این نتیجه رسید که برای جلوگیری از قاچاق، 
ســهمیه واریزی ســوخت آزاد را کاهش دهد. البته در سهمیه سوخت اول 
هم که تغییری بوجود نیامده اســت.وی ضمن رد شائبه گرانی و یا کاهش 
سهمیه بنزین گفت: اگر قرار بود سهمیه کاهش پیدا کند و یا قیمت افزایش 
یابد باید کارت جایگاه داران کال جمع آوری می شد.بیگی نژاد تاکید کرد: در 
مجموع سهمیه مردم کاهش پیدا نکرده و کسی که بیش از ۱۵۰ لیتر در ماه 
مصرف داشته باشد، می تواند از کارت جایگاه دار با همان نرخ 3۰۰۰ تومان 
سوخت گیری داشته باشد. وی جمع آوری کارت جایگاه دار در مناطق مرزی 
را هم رد کرد و گفت: قرار بود کارت جایگاهه ای مرزی جمع آوری شــود اما 
این اتفاق نیفتاده است.این نماینده مجلس ضمن تکذیب شایعات سه نرخی 
شدن بنزین گفت: ما هیچگاه از چند نرخی شدن کاالها از جمله بنزین سود 
نبرده ایم، بنده تاکنون طرحی در این قضیه ندیده ام.وی در ادامه با انتقاد از 
دولت و وزارت نفت بابت عــدم تدوین یک طرح جامع در این حوزه گفت: 
باید یک طرح جامع تدوین شــده، ابتدا ابعاد قضیه را بررسی کنند تا منجر 
به نگرانی مردم نشــود.بیگی نژاد تاکید کرد: گله ما این است که باید از قبل 
این موضوع بررســی می شد، اگر تصمیم را همراه با بررسی نقد کارشناسانه 
اتخاذ کنند ممکن است عده ای هم مخالف باشند اما اکثریت راضی خواهند 
بود، زیرا به هرحال همه قبول داریم که ما نسبت به تمام دنیا سرانه مصرف 
باالتــری در حوزه انرژی داریم و همه بر این موضوع اذعان داریم که مصرف 
حامل های انرژی در کشــور باید ساماندهی شــود، مردم هم وقتی ببینند 

تصمیم درست است، استقبال می کنند.

مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان خبر داد:
 پاالیشگاه اصفهان به صنعت سبز تبدیل 

می شود
مدیرعامل پاالیشــگاه اصفهان، به مناســبت هفته 
دولت در نشســت خبری با  خبرنــگاران، به هزینه 
کردن یک میلیارد یورویی این پاالیشــگاه طی ۴3 
سال گذشته برای بهبود و بهینه سازی فراورده های 
نفتی برای طرح های زیســت محیطــی اصفهان و 
شاهین شهر، تصریح کرد: مشــعل های پاالیشگاه به هیچ وجه مازوت سوز 
نیســت و نمی توانیم از مازوت استفاده کنیم و در فصول سرد از گاز شهری 
و کپســولی بهره می بریم.محسن قدیری، تصریح کرد: با توسعه کسب وکار 
صنعت پتروپاالیش و دســتیابی به اســتانداردهای زیست محیطی، تولید 
محصوالت دوســتدار محیط زیست و مطابق استانداردهای یورو ۴ و ۵، در 
جهت اقتصاد پایدار و اعتالی ایران اسالمی گام های بلندی برخواهیم داشت.

وی بــه موضوع مصرف آب به عنوان تهدید جدی صنایع از جمله شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان اشاره و اظهار کرد: در این زمینه با هدف تبدیل تهدید 
به نقطه قوت و حتی صادرات آب، پروژه های مختلفی انجام شده یا در حال 
انجام است.مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان تأکید کرد: برای نخستین بار 
در ایران، پروژه ملی زیســت محیطی تصفیه و استفاده صنعتی از فاضالب 
شهری در شرکت پاالیش نفت اصفهان با رویکرد کاهش مصرف منابع )آب 
شــرب( با ظرفیت ۷۵۰ مترمکعب در ساعت راه اندازی شد. این پروژه ظرف 
مدت ۲۴ ماه و صرف هزینه ای بالغ بر۱۰۰ میلیارد تومان در شرکت پاالیش 

نفت اصفهان انجام شده است.

به منظور کنترل فروش نفت روسیه صورت می گیرد؛
سقفی برای قیمت نفت روسیه

گروه هفت قرار اســت سقف قیمتی را به منظور 
کنترل خریــد نفت از روســیه وضع کنــد و از 
کشــورهای خریدار نفت روســیه خواسته است 
تا این ســقف قیمتی را رعایــت کنند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، گروه هفت اعالم کرد که سقفی 
برای قیمت نفت روســیه وضع خواهد کرد و از » 

اعضــای این ائتالف خواســت تا به این اقدام بپیوندنــد و فراتر از قیمت تعیین 
شده نفت روسیه را خریداری نکنند.وزرای دارایی هفت کشور در بیانیه ای اعالم 
کردند که سقف قیمت ها بر اســاس یک سری داده های فنی تعیین می شود و 
اتحاد قبــل از اجرای آن به طور کامل تصمیم خواهد گرفت.وزارت خزانه داری 
آمریکا از تصمیم گروه هفت برای تعیین سقف قیمت نفت روسیه استقبال کرد 
و آن را مهم توصیف کرد.کرملین روز جمعه اعالم کرد که روســیه فروش نفت 
به کشورهایی را که سقفی بر قیمت منابع انرژی روسیه اعمال می کنند، متوقف 
می کند.دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در یک کنفرانس خبری با حمایت 
از اظهارات الکســاندر نواک معاون نخست وزیر روسیه گفت: »شرکت هایی که 
ســقف قیمتی اعمال می کنند جزو دریافت کنندگان نفت روسیه نخواهند بود.

اورسوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه گفت: زمان آن فرا رسیده 
اســت که اتحادیه اروپا محدودیتی مشــابه برای خرید گاز روسیه اعمال کند.
پسکوف خاطرنشان کرد: این شهروندان اروپایی هستند که بهای چنین اقداماتی 
را می پردازند.پســکوف گفت: که روسیه در حال مطالعه است که چگونه تعیین 
ســقف قیمت برای صادرات نفت این کشور می تواند بر اقتصاد این کشور تأثیر 
بگــذارد.وی افزود: یک چیز را می توان با اطمینان گفت: چنین اقدامی بازارهای 

نفت را به شدت بی ثبات می کند.

 گازپروم صادرات گاز به اروپا را کامال
 متوقف کرد

شرکت گازپروم روســیه اعالم کرد که صادرات گاز به اروپا را از طریق خط گاز 
نورد اســتریم ۱ به طور کامل متوقف کرد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
فارس، شرکت گازپروم روسیه شامگاه جمعه اعالم کرد که صادرات گاز به اروپا از 
طریق خط لوله نورد استریم ۱ را پس از مشخص شدن نشتی در این خط لوله 
به طور کامل متوقف کرده اســت. مقامات روسیه اعالم کرده اند که دلیل توقف 
صدور گاز از نورد استریم ۱ را به مسائل مرتبط با تعمیر و نگهداری مرتبط و اعالم 
کرده که تحریم های کشــورهای غربی مانع از دسترسی به تجهیزات مورد نیاز 
برای نصب و نگهداری خط لوله شــده است.طبق گزارش رویترز، ظرفیت صدور 
گاز نورد استریم ۱ را در ماه ژوئن به ۴۰ درصد کاهش داده بود و در ماه جوالی 
این رقم به ۲۰ درصد رســیده بود.در بخش دیگری از گزارش این رسانه غربی 
آمده اســت: »روسیه البته از زمان آغاز آنچه »عملیات نظامی ویژه« در اوکراین 
خوانده اســت، ارسال )گاز( به بلغارستان، دانمارک، فنالند، هلند و لهستان را به 
طور کامل متوقف کرده است«.از سوی دیگر نخست وزیر فرانسه روز چهارشنبه 
به شهروندان این کشور در زمینه احتمال قطعی برق در ماه های پیش رو هشدار 
داد.به گزارش خبرگزاری »آسوشیتدپرس« »الیزابت بورن« نخست وزیر فرانسه 
هشــدار داد که در بدترین سناریو در زمستان امسال ممکن است برق منازل به 
مدت دو ســاعت قطع شــود. این  قطعی احتمال برق در بحبوحه بحران انرژی 
گسترده  و تشدید جنگ در اوکراین است.بورن گفت که این وضعیت تاحدی به 
دلیل پیامدهای جنگ در اوکراین وهمچنین به دلیل تعطیلی برنامه ریزی شده 
حدود نیمی از ۵۶ رآکتور هسته ای فرانسه برای تعمیر و نگهداری  است. فرانسه 
برای حدود ۶۷ درصد از برق خود  به انرژی هســته ای و حدود هفت درصد نیز  

به گاز متکی است.

تهدیدهای پیش روی تقاضای نفت هنوز باقی است
کمیته فنی مشــترک اوپک پالس طی گزارشــی از محدودیت 
بیشتر عرضه نفت در سال ۲۰۲۲ میالدی و تداوم مخاطره های 
پیش روی رشد تقاضای نفت خبر داد.به گزارش ایلنا از خبرگزاری 
رویترز، منابعی از ائتالف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای 
صادرکننــده نفت )اوپک( و غیراوپک، موســوم به اوپک پالس، 
اعالم کردند به دلیل تولید ناکافی اعضای این ائتالف، بازار نفت 
در سال ۲۰۲۲ میالدی روزانه تنها ۴۰۰ هزار بشکه مازاد عرضه 
خواهد داشت که بسیار کمتر از برآورد پیشین است.این گزارش 
چند روز پیش از نشســت وزارتی روز دوشنبه پنجم سپتامبر 
)۱۴ شــهریورماه( اوپک پالس و یک هفته پس از مطرح شدن 
احتمال کاهش تولید اعضای این ائتالف از سوی عربستان مطرح 
شــده است.کمیته فنی مشترک اوپک پالس که روز چهارشنبه 
)نهم شهریورماه( برگزار شد، به ائتالف اوپک پالس درباره شرایط 
بازارهای جهانی نفت خام مشــاوره می دهد.پیش از نشست روز 
چهارشنبه، کمیته فنی مشترک اوپک پالس در گزارشی که به 
رویت رویترز رســیده اســت، اعالم کرد: مازاد عرضه بازار نفت 
در بهترین ســناریو به ۹۰۰ هزار بشکه در روز می رسد.دو منبع 
اوپک پالس گفتند: پس از این نشســت کمیته مشترک فنی 
اوپک پالس، مازاد عرضه روزانه به ۴۰۰ هزار بشــکه رسیده زیرا 
این گروه تصمیم گرفته است که مقدار قابل توجهی از تولید کمتر 
از سهمیه متعهدشــده اعضا را در ترازنامه لحاظ کند.شاهزاده 
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، هفته گذشته اعالم 
کرده بود که اوپک پالس هم زمان با نوســان های موجود ناشی 

از نقدینگی ضعیف و قطع ارتبــاط با بازارهای فیزیکی در بازار 
نفت آماده کاهش عرضه اســت.پنج منبع بــه رویترز گفتند: 
هنوز مذاکره درباره تعیین سیاســت عرضه اوپک پالس پس از 

ماه ســپتامبر و اینکه آیا آنها عرضه را کاهش می دهند یا خیر، 
آغاز نشده است.قیمت نفت در هفته های اخیر به شدت نوسان 
داشــته است. با اینکه گفته های وزیر انرژی عربستان سبب شد 

قیمت های نفت خام روز دوشــنبه به بیش از ۱۰۵ دالر به ازای 
هر بشکه افزایش یابد که باالترین سطح در یک ماه اخیر به شمار 
می رود، امــا به دلیل پیش بینی درباره کاهش تقاضا، بهای نفت 
خام برنت روز چهارشــنبه ۱۰ دالر نسبت به سطوح ثبت شده 
پیشین کاهش یافت.اوپک پالس در نشست پیشین خود توافق 
کرد که تولید را برای ماه سپتامبر روزانه ۱۰۰ هزار بشکه افزایش 
دهد.در گزارش کمیته فنی مشترک اوپک پالس آمده است که 
تقاضای نفت که امســال روزانه 3 میلیون و ۱۰۰ هزار بشــکه 
افزایش می یابــد - با ابهام های زیادی به ویــژه به دلیل افزایش 
تورم و سیاســت های پولی سختگیرانه روبه روست و این شرایط 
بودجه مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد.در این گزارش 
آمده است: افزایش قیمت انرژی خطر دیگری را در آینده ایجاد 
می کند. این موضوع ممکن اســت به کاهش قابل توجه تری در 
مصرف نســبت به آنچه اکنون پیش بینی می شــود، به ویژه در 
پایان سال جاری میالدی منجر شود.نظرسنجی ماهانه رویترز 
درباره تولید اوپک در روز چهارشنبه نشان داد که تولید اعضای 
این سازمان در ماه اوت به باالترین سطح خود از روزهای نخست 
شیوع ویروس کرونا در ســال ۲۰۲۰ میالدی رسیده است، اما 
همچنان روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه کمتر از هدف 
تعیین شده برای ماه اوت بود.بسیاری از تولیدکنندگان اوپک و 
اوپک پالس به دلیل ســرمایه گذاری ناکافی در میدان های نفتی 
و تحریم های غرب علیه ایران، ونزوئال و روســیه، ظرفیتی برای 

افزایش تولید ندارند.

معاون نخست وزیر روسیه ضمن اشاره 
به احتمال افزایش تولید نفت و میعانات 
گازی این کشور در سال ۲۰۲۲، حمایت 
خــود را از تمدید توافــق اوپک پالس 
اعالم کرد.به گزارش ایلنا از خبرگزاری 
رویترز، الکســاندر نواک گفت: با وجود 
تحریم های غرب علیه مسکو، تولید نفت 
روسیه ممکن است امسال افزایش یابد، 
در عین حال این کشور از تمدید توافق 
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( پس 
از سال ۲۰۲۲ میالدی حمایت می کند.

وی افزود: پیش بینی می شود تولید نفت 
خام و میعانات گازی در ســال ۲۰۲۲ 
میالدی ۵۲۰ میلیــون تا ۵۲۵ میلیون 
تــن باشــد، در حالی که ایــن رقم در 
ســال ۲۰۲۱ میالدی به ۵۲۴ میلیون 
تن رســیده بود.تولید نفت خام روسیه 
از زمان آغاز تنش های مســکو-کی یف 
با وجــود پیش بینی ها دربــاره کاهش 
شــدید پــس از تحریم های گســترده 
غرب، شرایطی منعطف داشته و چندان 
مطابق برآوردها پیش نرفته است.روسیه 

توانسته است در این بازه زمانی فروش 
نفت به آســیا به ویژه هنــد و چین را 
افزایش دهد.نفت خام و میعانات گازی 
روســیه در آوریل امسال نسبت به ماه 
مارس ۱۱.۵ درصد کاهــش یافت، اما 
از آن پس در مســیر احیــا قرار گرفت 
و در ماه ژوئیه بــه روزانه ۱۰ میلیون و 
۷۶۰ هزار بشــکه رسید.نواک گفت: ما 
به اندازه تــوان عرضه و فروش مان نفت 

تولید می کنیــم و افزایش تولید اندکی 
هم خواهیم داشت، همان گونه که شاهد 
هستید شرایط در حال بهبود است، اگر 
وضع رو به ثبات پیش رود و شرکت های 
ما بازارهای تازه را با اطمینان پیدا کنند، 
من فکر می کنم کــه تولید نیز افزایش 
خواهد یافت.وی ضمــن انتقاد از طرح 
کشــورهای عضو گروه هفت به منظور 
اعمال ســقف قیمتی برای تحریم نفت 

روسیه، افزود: شرکت های روس خود را 
برای تحریم نفتی آماده کرده اند.

 طرح پوچ گروه هفت برای نفت روسیه
معاون نخست وزیر روسیه با پوچ خواندن 
طرح اعمال ســقف قیمتــی برای نفت 
روســیه، تأکید کرد: این کار دخالت در 
سازوکارهای بازار نفت است.نواک درباره 
آینده توافــق اوپک پالس که امســال 
منقضی می شــود، گفت: شــرکت های 
نفتی روسیه از تمدید توافق اوپک پالس 
توافقی  داد:  ادامه  حمایت می کنند.وی 
که در ســال ۲۰۱۶ آغاز شد، اثربخشی 
خود را در شــرایط مختلف نشان داده 
اســت و ما این موضوع را با شرکت های 
نفتی خود در میان گذاشتیم و آنها نیز 
از آن حمایت می کنند.روسیه همچنان 
با چالش های بیشــتری از جمله اعمال 
ســقف قیمتی برای محموله های نفتی 
این کشــور، آغاز تحریــم محموله های 
دریایی از اوایل دسامبر و دو ماه پس از 
آن اعمال این تحریم برای فرآورده های 

نفتی در بازارهای نفت روبه روست.

مسکو از تمدید قرارداد 
اوپک پالس حمایت می کند

طرح »بازتوزیع یارانه بنزین« اواخر سال گذشته و به صورت آزمایشی در جزیره کیش 
آغاز شــد و تا اول مردادماه نیز ادامه یافت و آنطور که مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فراورده هــای نفتــی اعالم کرده اجرای فراگیر آن در کل کشــور و یا زمان اجرای آن 
نیازمند ابالغیه از ســمت دولت است.به گزارش ایســنا، طرح »بازتوزیع یارانه بنزین« 
از اول اســفندماه ۱۴۰۰ و به طور آزمایشــی در جزیره کیش به اجرا درآمد و قرار بر 
این بود که در ادامه در قشــم نیز اجرایی و بعد از بررسی و نهایی شدن آن، در سطح 
کشور به مرحله اجرا برســد.در این طرح همه شهروندان دارای کارت کیشوندی اعم 
از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو، امکان دریافت ســهمیه بنزین ۲۰ لیتری را دارا 
بودند. در عین حال که در این طرح، قیمت بنزین تغییری نکرد و نرخ بنزین یارانه ای 

۱۵۰۰ تومــان و قیمت بنزین آزاد 3۰۰۰ تومــان بود، اما با توجه به اختصاص اعتبار 
بنزین به افراد به جای خودروها، هر فرد یک اعتبار لیتری داشــت که می توانست در 
جایگاه ها از آن اســتفاده کند؛ ولی کســانی که نیاز به استفاده از این بنزین نداشتند، 
می توانســتند اعتبار خــود را برای فروش عرضه کرده و افرادی کــه نیاز دارند، آن را 
خریداری کنند.اجرای آزمایشی این طرح در ابتدای مردادماه به اتمام رسید و آنطور که 
علی اکبر نژاد علی - مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی - به ایسنا گفته است، 
تجهیزات همچنان در جایگاه ها وجود دارد و مشــکلی از این بابت نداریم. این طرح از 
حالت آزمایشــی خارج شده و برای اجرای این طرح باید ابالغیه اجرای آن به ما ابالغ 
شــود.نژادعلی در پاسخ به زمان و فراگیری اجرای این طرح، با بیان اینکه فاز پایلوت 

طــرح بازتوزیع یارانه بنزین در کیش اجرایی و 
اشکاالت آن حل شده است، تصریح کرد: اکنون 
نیز بعد از طرح آزمایشی اگر قرار است این طرح 
استمرار داشته باشــد، باید به شرکت ما ابالغ 
شود.مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی 
با اشاره به نتایج حاصل شده از اجرای این طرح، 
گفت: در حوزه شرکت پخش مشکلی نداشتیم، 
بحث های فنی به نحو احسن انجام شده است.

آنطور که ستاد هماهنگی طرح »بازتوزیع یارانه بنزین« نیز اعالم کرده اجرای آزمایشی 
طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش چهار ماهه بوده و قرار اســت نتایج اجرای 
طرح مذکور در کمیته های تخصصی بررســی شــده و مراتب جهت تصمیم گیری به 

دولت تقدیم شود.

اجرای فراگیر طرح »بازتوزیع یارانه بنزین« منتظر ابالغیه است

تهــران - ایرنــا - یک تارنمــای آمریکایی نوشــت: هند 
ارزشمندترین شــریک تجاری واشنگتن با افزایش خرید 
نفت از روسیه، تالش های دولت جو بایدن را برای منزوی 
کردن روسیه تضعیف کرده است.به گزارش روز شنبه ایرنا، 
تارنمای آکسیوس نوشت: دو قدرت جهانی با افزایش خرید 
نفت روســیه و پیوستن به روسیه در تمرینات نظامی این 
هفته، تالش های غرب برای منزوی کردن روسیه و کاهش 
درآمد کرملیــن را تضعیف می کنند.چیــن در بحبوحه 
رویارویی با آمریکا، به مســکو نزدیک تر شده است و هند 
موضع بی طرفانه ای را در جنگ اوکراین اتخاذ کرده است.
اتحادیه اروپا تا قبــل از جنگ اوکراین مقصد اصلی نفت 
روســیه بوده است اما کشورهای اتحادیه اروپا، خرید نفت 
از مســکو را کاهش داده و قصد دارند تا پایان سال، همه 
واردات نفتی خود از روســیه را متوقف کنند.بر اســاس 
گزارش رویترز، حتی هنوز هم، درآمدهای نفتی روســیه 
در مســیر رشد 3۸ درصدی در سال جاری قرار دارد. یک 
سخنگوی کاخ سفید این هفته در پاسخ به پرسشی در این 
زمینه گفت اکنون وقت »تجارت عادی با روسیه نیست«.
در رابطــه هند و چین، چیزی فراتــر از تجارت عادی در 
جریان است و هر دو کشور خرید نفت خود از روسیه را به 
طرز قابل توجهی افزایش داده اند. هند قبل از حمله روسیه 
کمتر از یک درصد از صادرات نفتی روسیه را تشکیل می 
داد اما این رقم به میــزان ۱3 درصد تا ماه ژوئیه افزایش 

یافته است که به از دست رفتن سهم روسیه در بازار اروپا 
کمک کرد.افزایش خرید نفت روسیه فقط به دلیل مسائل 
سیاسی نیســت و قیمت ها هم تاثیر دارد.»تانوی مادن« 
پژوهشگر اندیشکده بروکینگز در این زمینه به آکسیوس 
گفت: قیمت نفت از منطقه خلیج فارس افزایش سرســام 
آوری داشته است. روســیه نفت خود را با تخفیف عرضه 
می کند و هند تالش می کند از نظر اقتصادی از وضعیت 
همه گیری خارج شود.»ســابرامانیام جایشــانکار« وزیر 
خارجه هند دستیابی به کمترین قیمت ممکن انرژی برای 
مصرف کنندگان هندی را » یک تعهد و وظیفه اخالقی« 
توصیف کرده است. روســیه، هند را به دلیل مقاومت در 
برابر فشــار غرب تحسین کرده است.کاخ سفید به منظور 
توقف سودآوری قیمت باالی نفت برای روسیه که در نتیجه 

حمله به اوکراین پدید آمده اســت، به دنبال تعیین سقف 
قیمت نفت روسیه است. وزیران دارایی هفت کشور صنعتی 
جهان جمعه در یک نشســت آنالین درباره تعیین سقف 
قیمت برای نفت صادراتی روسیه به توافق رسیدند.برای این 
که این شیوه موثر واقع شود، آنها به حمایت دهلی نو نیاز 
دارند. »والی آدیمو« معاون وزیر خزانه داری آمریکا هفته 
گذشته از دهلی نو بازدید کرد و گفت که »گفتگوی بسیار 
سازنده ای« با مقامات هندی داشته است.هند تاکنون در 
این زمینه ابراز تعهد نکرده است و از بهای پایین نفت بهره 
می می برد اما نســبت به تحریک مسکو محتاط است به 
ویژه این که بشــدت از نظر نظامی به سالح های روسیه 
متکی است.روابط نزدیک بلندمدت بین هند و روسیه این 
هفته در مانور نظامی »وســتوک« به نمایش گذاشته می 
شود که شامل حضور چین و دیگر کشورها است.منبع آگاه 
از این رزمایش، به آکســیوس گفته است حضور نیروهای 
هند تمام عیار خواهد بود. وی افزود: هند در گذشــته نیز 
در رزمایش های مشابهی شرکت داشته اما همیشه آن را 
علنی نمی کند.»کارین ژان پیر« دبیر مطبوعاتی کاخ سفید 
درباره مشارکت هند در این رزمایش گفت آمریکا نگرانی 
هایی درباره مشارکت هر کشــوری در رزمایش با روسیه 
دارد.وی  از هرگونــه انتقاد مســتقیم از هند پرهیز کرد و 
از بیــان این موضوع طفره رفت  که آیا آمریکا برای توقف 

کمک به روسیه، همچون چین به هند فشار آورده است.

تارنمای آمریکایی: 

هند، مشکل بزرگ بایدن در جهت منزوی کردن روسیه
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نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد
تهاتر کاالیی ایران با کشوری در غرب آفریقا

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید شرایط برای صادرات محصوالت ایرانی به غرب آفریقا 
و تهاتر کاال با یکی از کشــورهای این منطقه وجود دارد.حسین سالح ورزی در گفت وگو با 

ایسنا، اظهار کرد: کشور مالی به عنوان یکی از کشورهای غرب آفریقا ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل شدن به یکی 
از بازارهای کاالهای ایرانی داشته و بررسی های آن نشان می دهد که امکان توسعه صادرات به این کشور وجود دارد.

وی با بیان این که با وجود محدودیت ها امکان حضور گســترده تر ایران در بازار این کشور فراهم است، تصریح کرد: 
از محصوالت کشــاورزی و غذایی گرفته تا صادرات دارو امــکان آن وجود دارد که ایران در بازار مالی نقش خود را 
گسترده تر کند. از سویی دیگر در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز شانس ما برای حضور در این بازار باالست.نائب 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به برگزاری نخستین کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و مالی تاکید کرد: این 
کمیسیون که هفته گذشته با حضور وزیر خارجه ایران انجام شد گامی مثبت و مهم در مسیر افزایش همکاری های 
اقتصادی دو طرف خواهد بود.ســالح ورزی ادامه داد: در حاشیه این نشست هیاتی از اعضای اتاق بازرگانی و بخش 
خصوصی نیز با حضور در مالی با شرکت های اقتصادی این کشور دیدار کردند تا ضمن آشنایی توافقاتی برای توسعه 
همکاری ها نهایی شــود. در جریان این سفر دیدار با وزرای صنعت و تجارت مالی نیز بخش دیگری از برنامه بخش 
خصوصی بود.وی خاطرنشــان کرد: در کنار ظرفیت صادراتی مطلوبی که می تواند برای ایران در مالی ایجاد شــود 
امکان تهاتر کاال نیز یکی دیگر از گزینه های روی میز است که در صورت نهایی شدن توافقات می تواند به توسعه و 

تسهیل تجارت ایران کمک کند.

وزیر جهاد کشاورزی
قیمت خرید تضمینی گندم و برنج این هفته اعالم می شود

وزیر جهاد کشــاورزی از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و برنج در هفته جاری خبر داد.به گزارش ایســنا، 
سیدجواد ساداتی نژاد در جمع خبرنگاران در افتتاحیه نمایشگاه دام و طیور ایران در پاسخ به این سوال که قیمت 
خرید تضمینی برنج و گندم چه زمانی اعالم می شــود؟ گفت: تعیین قیمت خرید تضمینی نیاز به مصوبه دارد که این هفته اعالم می 
شــود.وی در ادامه  گفت: صنعت دام و طیور کشور یک صنعت فوق العاده مهم در حوزه امنیت غذایی است. بعد از مردمی سازی یارانه 
ها بیشترین فشار در حوزه تولید مربوط به صنعت دام و طیور بوده است و انصافاً غیرتمندانه پای تامین امنیت غذایی ایستادند که جای 
تقدیر دارد.وزیر جهادکشاورزی افزود: از اردیبهشت تاکنون صنعت دام و طیور کشور با سختی های بسیاری درگیر بوده است و با وجود 
اقداماتی که در حوزه تامین نقدینگی، ساماندهی مازاد تولید در بازار ، خرید تضمینی و آزادسازی صادرات انجام دادیم ولی چون تغییر 
ریل داشتیم سختی ها وجود داشت.وی در ادامه تصریح کرد: به زودی از این مسائل و سختی ها عبور خواهیم کرد و تولید نشاط خود 
را بازیابی کند.وزیر جهاد کشاورزی در مورد نمایشگاه طیور و آبزیان گفت: در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای  صنعت دام وطیور به 
نمایش گذاشته شده است. با اجرای هدفمندسازی یارانه نگاهمان این است که صنعت دام و طیور باید در حوزه ارتقا و بهره وری رشد 
کند. یکی از موضوعاتی که در اینجا اهمیت دارد، خوراک اســت که بتوانیم خوراک با قیمت مناســب برای افزایش بهره وری و کاهش 
قیمت محصول نهایی پیش رویم.وی عنوان کرد: وزارتخانه اقدام به رتبه بندی کارخانه های تولید خوراک دام کرده اســت. حدود ۸۰۰ 
کارخانه تولید دام وجود دارد که ظرفیت تولید باالی ۲۵ میلیون تنی را دارد و بخش خصوصی در این حوزه ورود کرده است و باید رای 
ارتقا کیفیت خوراک دام تالش کنیم.ساداتی نژاد  با بیان اینکه تامین دارو و واکسن نقش مهمی در سالمت و کیفیت دام و طیور دارد، 

افزود : در ماه های نخست اجرای هدفمندی یارانه ها  برگزاری نمایشگاه های از این دست می تواند در ارتقای بهره وری کمک کند.

گزیده خبر

 خدمات ایساکو به محصوالت 
ایران خودرو دیزل

به زودی نمایندگی های شــرکت ایســاکو نیز به محصــوالت ون و پیکاپ این 
شــرکت خدمات ارایه خواهنــد کرد که مزیتی رقابتی بــرای محصوالت ایجاد 
می کندمدیرعامل ایران خودرو دیزل از امضای تفاهم نامه شــرکت محورخودرو، 
برای صادرات محصول به روســیه خبر داد و گفت: اقبال و توجه شــرکت های 
خارجی از محصوالت ما نویدبخش شرایط مناســب صادراتی و ایجاد تراز ارزی 
در ایران خودرو دیزل است.جواد توسلی مهر در حاشیه بازدید از بیست و دومین 
نمایشگاه بین المللی خودرو در شهر مشهد، با بیان این که ایران خودرو دیزل در 
راســتای افزایش سهم بازار خودروهای تجاری و مسافری، برنامه های  متنوعی را 
در دســتور کار قرار داده، گفت: در افزایش کیفیت، توســعه و تنوع محصوالت، 
تیراژ تولید و بازدهی در بازار سرمایه در کوتاه ترین زمان بیش ترین دستاورد رقم 
خورده اســت.وی با اشاره به سرعت شتابان ایران خودرو دیزل در تولید و توسعه 
گفت: برنامه هایی که دولت برای نوســازی ناوگان حمل و نقل در حوزه مسافری 

و تجاری دارد.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو خبر داد: 
امضای تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی 

مغولستان
امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران و اتاق بازرگانی مغولستان با محوریت 
مواردی ازجمله اکتشــاف، خرید و فروش مواد معدنی، 
بهــره برداری معادن و غیره صــورت گرفت.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 

محمدرضا کریمی با بیان این مطلب گفت: اکتشاف، تجهیز و بهره برداری معدن 
و فرآوری و ســاخت صنایع مرتبط با آن در راستای بهره مندی از ذخایر معدنی 
هر دو کشــور ایران و مغولســتان، اجرای خدمات قراردادی، مشاوره ای و فنی 
– مهندســی، قرارداد مدیریت، اجرای فعالیت های تجــاری و خدمات و تبادل 
تکنولوژی در زمینه معدن و صنایع معدنی در هر دو کشــور از جمله محورهای 
ذکر شده در این تفاهم نامه است.وی در ادامه  افزود: خرید و فروش مواد معدنی و 
اقدام در جهت صادرات و واردات آن با اولویت مواد مورد نیاز زنجیره فوالد ) گندله، 
آهن اسفنجی(، زغالســنگ، مس، طال، لیتیوم و سرب و روی، سرمایه گذاری و 
عقد قرارداد در زمینه معدن و صنایع معدنی در هر دو کشور و اجرای فعالیت های 

پژوهشی و آموزشی از دیگر موارد مطرح شده در این تفاهم نامه است..

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
عرضه خودرو آریا در سال 1402 

مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا ضمن عذرخواهی 
از تمامی مشــتریان در خصوص عدم شماره گذاری و 
تاخیر در تحویل خودرو تیبا در چند ماه اخیر گفت: این 
خودروها در یکسال گذشته پیش فروش شده و از خرداد 
ماه با نظر ســازمان استاندارد شماره گذاری آن متوقف 

شد که خوشبختانه این سازمان هفته گذشته مجوز شماره گذاری را صادر کرده 
و امیدواریم از هفته بعد تحویل این خودروها شــروع شود.به گزارش سایپانیوز، 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در بازدید از بیست و دومین نمایشگاه خودرو 
مشــهد و در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس گزارشات دریافت شده و با تالش 
های صورت گرفته سطح کیفی محصوالت گروه سایپا در چند ماه اخیر افزایش 
یافته اســت.تیموری تصریح کرد: در چند ســال اخیر لوازم یدکی خارج از رویه 
استاندارد در اختیار مردم قرار گرفته و در خیلی از موارد باعث نا ایمنی خودرو در 
بازار شده است و با برنامه ریزی انجام شده سایپا  اقدام به افزایش عرضه قطعات 
اســتاندارد در بازار کرده است و در ۵ ماه اخیر عرضه قطعات استاندارد نسبت به 
قبل افزایش داشته که این موضوع باعث جلوگیری از ورود قطعات قاچاق و غیر 

استاندارد به بازار شده است .

 بازدید محسن رضایی از غرفه گروه بهمن 
در نمایشگاه خودرو مشهد

معاون اقتصادی رئیس جمهــور از غرفه گروه بهمن در 
نمایشگاه خودروی  مشهد بازدید کرد. محسن رضایی از 
آخرین دستاوردهای گروه بهمن در نمایشگاه خودروی 
مشــهد بازدید کرد.معاون اقتصــادی رئیس جمهور از 
غرفه گروه بهمن در نمایشــگاه خودروی  مشهد بازدید 

کرد. محســن رضایی از آخرین دستاوردهای گروه بهمن در نمایشگاه خودروی 
مشهد بازدید کرد. معاون اقتصادی رئیس جمهور با حضور در غرفه گروه بهمن از 
جدیدترین محصوالت سواری، تجاری و موتورسیکلت های گروه بهمن دیدن کرد. 
رضایی همچنین در این بازدید در جریان آخرین اقدامات انجام شده در این گروه 
صنعتی قرار گرفت.تعدد محصوالت عرضه شده در یک سال توسط بهمن موتور و 
محصوالت تجاری شرکت بهمن دیزل، سیبا موتور و اسنا مورد تحسین وی قرار 

گرفت و افزایش اشتغال دوبرابری در سال ۱۴۰۱ در گروه بهمن را تقدیر کرد. 

اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و 
 بلوچستان دستگاه برتر جشنواره 

شهید رجایی شد
اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان، با 
کســب رتبه برتر در مجموع شاخص های عمومی و 
اختصاصی حائز رتبه برتر و دســتگاه برتر اجرایی در 
جشــنواره شهید رجایی ســال ۱۴۰۱ شد.به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی بنادر و دریانوردی سیســتان و 

بلوچستان، بر اساس ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان، اداره کل بنادر 
و دریانوردی سیستان و بلوچستان برای پنجمین سال، حائز رتبه برتر و موفق 
به کســب عنوان دستگاه برتر اجرایی در جشــنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۱ 
شد.در متن لوح تقدیر استاندار و رئیس جشنواره شهید رجایی استان خطاب 
به سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان آمده است:بدون 
تردید نهضت خدمت رسانی به مردم به عنوان محور تعامل دولت و ملت به منزله 
گذرگاه ایمنی برای نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی در سایه کار 
و تالش جمعی و استفاده بهینه از همه ظرفیت هاست.بر اساس نتایج ارزیابی 
عملکرد سال ۱۴۰۰ دستگاه های اجرایی استان، اداره کل بنادر و دریانوردی با 
کســب رتبه برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی منشاء اقدامات 

ارزشمندی در توسعه استان بوده است. 

برنامه کشتیرانی جمهوری اسالمی برای 
تبدیل وضعیت ملوانان طرف قرارداد 

با شرکت های خارج از گروه
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای سیاست 
حمایــت از دریانوردان این ناوگان، به زودی طــرح ویژه ای را برای 
تبدیل وضعیت آن دسته از ملوانانی که با شرکت های خارجی از گروه 
کشــتیرانی، طرف قرارداد هستند اجرایی خواهد کرد تا این ملوانان 
بر اساس شــاخص های کارآمدی، آموزش و سابقه تبدیل وضعیت 
شوند.به گزارش خبرنگار مانا، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
با تاکید بر اینکه نیروی دریایی شــاغل در این ناوگان ملی، سرمایه 
اصلی این شــرکت به شــمار می روند، از برنامه مدون برای تبدیل 
وضعیت ملوانان طرف قرارداد با شرکتهای خارجی از گروه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران در هفته های پیِش رو خبر داد.این شرکت با 
اشاره به اینکه ملوانان شاغل در ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران به دو گروه تقســیم می-شوند، تصریح کرد: گروه اول ملوانان، 
نیروهای رســمی و قراردادی هستند که حقوق و مزایای خود را در 
دوران مأموریت دریایی یا فراغت از مأموریت، به صورت مستقیم از 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دریافت می کنند؛ اما گروه 
دوم که شامل ملوانانی هستند که با یکی از شرکت های تأمین کننده 
نیروی انسانی طرف قرارداد هستند، بنا بر نیاز ناوگان به استفاده از 
این بخش از نیروی انسانی در ماموریت های دریایی، آنها را از وضعیت 
در حالت انتظار یا همان استندبای فراخوانده و به مأموریت دریایی 
اعزام می شوند.بر این اساس، مطابق با روندی که در شرکتهای فعال 
در حمل بار دریایی قابل مشاهده است، بخشی از ملوانان با توجه به 
داشتن قرارداد با شرکتهای تامین نیروی دریایی، بر روی کشتیها از 
جمله کشتیهای کشتیرانی جمهوری اسالمی حضور می یابند که با 
توجه به اینکه این گروه از ملوانان، به صورت مستقیم با کشتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران یا شرکت های تابعه آن قراردادی ندارند.

معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد؛

آغاز فروش کاالهای تملیکی در بورس کاال
مدیرعامل ســازمان حمع آوری و فروش اموال تملیکــی از آغاز عرضه کاالهای متروکه 
و منتقل شــده به این ســازمان در بورس کاال خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، ســید 
عبدالمجید اجتهادی در نشست خبری ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با 
اشاره به بازدید رئیس جمهور در مهر ماه سال گذشته از انبار این سازمان و دستوراتی که 
در این خصوص صادر کرد اظهار داشــت: رئیس جمهور خواستار اصالح ساختار سازمان 
اموال تملیکی بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی انجام شد. در این راستا در 
گمرک شهید رجایی اداره اموال تملیکی تشکیل شد.وی ادامه داد: ۲۲۰ تن کاال معادل 
۳۵۰ کانتینر که برخی برای ۲۰ ســال گذشــته بوده و فاسد و در گمرک شهید رجایی 
متروکه شده بودند، منهدم شــد.مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
با بیان اینکه دســتور دیگر رئیس جمهور اصالح قوانین و مقررات بود، گفت: قانون این 
سازمان مربوط به سال ۱۳۷۰ است و شرایط در این سال ها بسیار تغییر کرده؛ لذا الیحه 

دو فوریتی در همین خصوص به مجلس ارسال شده است.

فروش کاالهای متروکه در بورس کاال
اجتهادی افزود: ســاماندهی انبارهای تملیکی و تعییــن تکلیف کاالهای موجود در این 
انبارها از دیگر مواردی بود که رئیس جمهور دستور بررسی آن را صادر کرد. در این راستا 
هفته گذشته اولین محموله کاالهای در اختیار اموال تملیکی از طریق بورس کاال عرضه 
شــد. البته این اقدام چالش های زیادی دارد به خصوص که کاالیی که در بورس عرضه 

می شود باید خدمات پس از فروش داشته و مشخص باشد از کجا آمده است.

تجهیزات خودروها به دانشگاه های صنعتی می رود
وی به موافق و مخالف داشتن انهدام خودروهای تملیکی اشاره و اظهار کرد: بر اساس یک 
تکلیف قانونی موتور و گیربکس این خودروها در اختیار دانشگاه های صنعتی برتر کشور 
قرار خواهد گرفت.مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره احصای 

کاالهــای موجود در انبارها گفت: قانونا همه کاالهایی که بــه انبارها وارد و از آن خارج 
می شــوند باید کد شناسایی داشته باشند. ضمن اینکه بخش قاچاق سامانه جامع اموال 

تملیکی تا پایان مهر ماه امسال رونمایی می شود.
وی خاطرنشان کرد: با ساماندهی انبارهای تملیکی، بیش از ۱۲ هزار مترمربع به ظرفیت 
اضافه شده است، گفت: در ۵ ماه ابتدایی امسال میزان فروش ۱۹۳ درصد و میزان انهدام 

۱۰۳ درصد افزایش و میزان استرداد ۱۰ درصد کاهش داشته است.

تعیین تکلیف دستگاه های ماینر از ابتدای مهر

اجتهادی در ادامه در مورد دستگاه های ماینر موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی 
گفت: ۱۵۰ هزار دستگاه ماینر در انبارهای سازمان موجود است که تعداد آن ها روزبه روز 
بیشــتر می شــود. تعداد زیادی از ماینرها رأس برائت دارند و امیدواریم توانیر برای این 
موضوع تدابیری اتخاذ کند. اینکه دســتگاه ها رأی برائت گرفته اند یعنی به صورت مجاز 
وارد کشور شده اند.وی ادامه داد: به ما قول داده اند از ابتدای مهرماه می توان این دستگاه ها 

را تعیین تکلیف کرد.

آخرین وضعیت خودروهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی
معاون وزیر اقتصاد درباره خودروهای موجود در انبارهای ســازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی بیان کرد: تعداد خودروهای ایرانی موجود در انبارهای این سازمان با توجه 
بــه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاهش پیدا می کنــد چون دیگر ضبط خودرو صورت 
نمی گیرد.وی در خصوص خودروهای خارجی گفت: برخی از این خودروها باالی ۲۵۰۰ و 
برخی کم تر از ۲۵۰۰ سی سی هستند. خودروهای کم تر از ۲۵۰۰ سی سی مشکلی برای 
عرضه ندارند اما طبق مصوبه وزارت صمت خودروهایی که به صورت قاچاق وارد شده اند 
در عرضه با محدودیت مواجه هستند. همچنین برای خودروهای آمریکایی باالی ۲۵۰۰ 
سی سی هم مزایده به شرط صادرات در نظر گرفته شده است اما خریداری وجود ندارد. 

سه دستگاهی که منهدم شدند هم همین روند را طی کرده بودند.

فروش خودروهای قاچاق به مناطق آزاد منتفی شد
اجتهادی ادامه داد: برای تعیین تکلیف این خودروها پیشنهاداتی به دولت داده شده است 
از جمله اینکه این خودروها به مناطق آزاد قشم و کیش فروخته شوند که این موضوع به 
صورت نهایی تصویب نشد. این موضوع نیز مطرح است که تعدادی از خودروها طبق نیاز 
برخی دستگاه ها برای تشریفات مهمان های خارجی در اختیار آن ها قرار بگیرد. هر زمان 

مصوبه دولت نهایی شد توسط وزیر اقتصاد اعالم می شود.

معاون وزیر جهادکشــاورزی گفــت: بنا به 
گزارش مرکــز پژوهش های مجلس تقاضای 
مــرغ ۳۰ تا ۵۰ درصد افت داشــته اســت.

به گزارش ایسنا، حســین دماوندی نژاد در 
افتتاحیه بیســت و یکمین نمایشگاه دام و طیور در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
چرایی افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: این افزایش قیمت تخلف و گرانفروشــی 
اســت،وی افزود: دخیره بی نظیری در مرغ داریم که این ذخایر عرضه می شــود. 
به تمام اســتان ها نیز ابالغ کردیم تا با حداکثر ظرفیت مرغ ذخیره شده را روانه 

بازار کند.

ایران هاب صادرات نهاده های دامی روسیه و اوکراین خواهد شد
وی در بخــش دیگری از صحبت هایش افزود: بر اســاس توافقات صورت گرفته 
قرار است جمهوری اسالمی ایران هاب منطقه در خصوص تامین نهاده از منطقه 
اوکراین و روســیه شود که موقعیت خوبی برای کارخانجات صنایع خوراک دام و 
طیور ما است.معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با توجه به تغییراتی که در 
ساختار کشور صورت گرفته است و تبدیل نرخ ارز ترجیحی به نیمایی موقعیتی 
خواهد بود که تولیدکنندگان ما با همراهی شــرکت دانش بنیان بتوانند تولیدات 
خود را روانه بازارهای هدف کنند.وی افزود: این نمایشگاه فرصتی است که بازارها 

هدف در اوراسیا، اروپا، آفریقا دسترسی پیدا کنیم. به یقین ثروتی که در این بخش 
بکارگرفته شــده توانایی این را خواهد داشــت که کشور ما را در زمره کشورهای 
صادر کننده خوراک دام و طیور قرار دهد به خصوص با ظرفیت تولید بین ۲۴ تا 
۲۷ میلیون تنی که در کشور ایجاد شده است قطعا باید از این ظرفیت استفاد کرد.

دماوندی نژاد در ادامه در پاسخ به اینکه در حال حاضر ترکیه هاب غالت اوکراین 
روسیه شده اســت، گفت: با مذاکراتی که انجام شده این شرایط فراهم است که 
کشــور ما هاب باشــد. ترکیه در گندم و ما نیز در نهاده های دام و طیور فعالیت 
خواهیــم کرد.وی همچنین از آغاز صادرات دام زنده خبر داد و گفت: شــیوه نامه 
تدوین شــده و بخشی از دام اکنون در قرنطینه و آماده صادرات است.معاون امور 
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از دامپینگ قیمت توسط ترکیه در 
بازار کشورهای دیگر خبر داد و گفت: این اقدام تا حدودی صادرات ما به کشورهای 
دیگر را کنترل کرده بود، اما اکنون شــرایط مهیا است و مذاکراتی برای صادرات 

مرغ و تخم مرغ در حال انجام است.

معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد

کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف مرغ
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۹۰.۷ درصد چک ها در تیر ماه وصول شد
در تیرماه ســال جاری حدود ۶.3 میلیون فقره چک مبادله  شد که ۹۰.7 درصد این چک ها وصول شده است.به گزارش 
ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی در تیرماه 14۰1، در ســامانه چکاوک حدود ۶.3 میلیون فقره چک به ارزش بیش از 
33۲۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.4 درصد و 3 درصد کاهش نشان 
می دهد.از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در تیر ماه به ترتیب ۹۰.7 درصد و 8۹.۶ درصد وصول شده است. درصد 
تعداد و مبلغ چک های وصول شده در ماه قبل به ترتیب معادل ۹۰.5 درصد و 8۹.1 درصد بوده است. همچنین این نسبت 
در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰.8 درصد و 88.1 درصد بوده است.شاخص نسبت چک های برگشتی به چک های 
مبادله ای در تیرماه 14۰1 به لحاظ تعدادی، ۹.3 درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۹.5 درصد را نمایش می دهد. 

همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی 1۰.4 درصد بوده در حالی که در ماه قبل عدد 1۰.۹ درصد را نمایش می دهد.

تغییر ساعت گشایش بازار ارز توافقی
به منظور تسهیل در معامالت ارزی با نرخ توافقی به ویژه درخصوص فروش ارز اربعین به زائرین؛ زمان جلسات معامالتی 
بازار متشکل ارز ایران از امروز یک ساعت زودتر، آغاز می شود.به گزارش ایلنا، بر اساس اعالم واحد ارتباطات بازار متشکل 
ارز ایران؛ در راستای افزایش زمان پاسخ گویی به متقاضیان خرید ارز اربعین و افزایش دسترسی بانک ها و صرافان عضو بازار 
متشکل ارز ایران جهت خدمات رسانی بهتر به زائرین اربعین، جلسات معامالتی بازار متشکل ارز ایران یک ساعت زودتر 
آغاز خواهد شــد که این اقدام به روان سازی و تسهیل معامالت کمک خواهد کرد.امیر هامونی، مدیر عامل بازار متشکل 
ارز ایران در این باره اظهار داشت: دوره پیش گشایش بازار ارز از روز شنبه 1۲ شهریورماه لغایت تا پایان شهریورماه سال 
جاری از ساعت 8:3۰ آغاز شده و تا ساعت ۹ ادامه خواهد داشت. گشایش بازار و شروع مرحله حراج پیوسته، از ساعت ۹ 

صبح به جای 1۰ صبح خواهد بود و تا ساعت 18 هر روز ادامه خواهد داشت.

گزیده خبر

خدمات رسانی بانک سامان به زائرین اربعین
بانک سامان با اعزام چند دستگاه خودپرداز سیار به مرز شلمچه، خدمات رسانی 
خود به زائرین اربعین را آغاز کرد.به گزارش سامان رسانه، بانک سامان با هدف 
ارائه خدمت به زائرین اربعین ســه دستگاه خودپرداز سیار به مرز شلمچه اعزام 
کرد. این دستگاه ها به صورت شبانه روزی توسط تیم بانک سامان که در منطقه 
مســتقر شده اند پشتیبانی خواهد شد و این فرآیند تا پایان مراسم اربعین ادامه 
خواهد داشت. تمامی زائرین با استفاده از کارت های عضو شتاب و از طریق این 
دســتگاه ها می توانند خدمات بانکی مختلف اعم از دریافت وجه نقد تا مبلغ 5 
میلیون ریــال در روز، انتقال وجه کارت به کارت تا ســقف 1۰۰ میلیون ریال 

در روز، خرید شارژ اپراتورهای تلفن همراه و پرداخت قبوض را دریافت کنند.

توجه ویژه بانک توسعه صادرات ایران به 
شرکت های دانش بنیان صادراتی

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران، آینده بهتر کشــور را در گرو صادرات 
محصوالت و کاالی دانش بنیان دانست و از توجه ویژه این بانک به شرکت های 
دانش بنیان صادراتی خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران، دکتر سیدعلی حسینی در هفته دولت، ضمن معرفی شعبه بلوار کشاورز 
به عنوان شــعبه تخصصی دانش بنیان گفت: فارغ از مقرراتی که سازمان ها را 
ملزم به حمایت از شــرکت های دانش بنیان می کند، جامعه از خدمات دانش 
بنیــان ها در بخش هایی چون حمل و نقــل، آموزش و بانکداری بهره مند می 
شود که نقطه اتکا مطلوبی بوده و قابل حذف نیستند.حسینی با اشاره به اینکه 
صنعت بانکداری بیشترین اســتفاده را از شرکت های دانش بنیان کرده است، 
افزود: جایگاه و ســهمی که بازار سرمایه و سیســتم پرداخت از خدمات دانش 
بنیان دارد، حساســیت و توجه بیشتر را بر این بخش توجیه می کند.وی اظهار 
داشت: بانک توسعه صادرات ایران، ارائه خدمات ویژه به شرکت های دانش بنیان 
را در شعبه بلوار کشاورز با رویکرد تغییر نگرش کارکنان، مدیریت شعبه و تغییر 
رویکرد اعتباری به این حوزه آغاز کرده است و بر این باورم که باید برای تعامل 
ســازنده با شــرکت های دانش بنیان، حلقه های مفقوده در کوتاه ترین زمان 

ممکن شناسایی شوند.

بنگاه های کوچک و متوسط پیشران اقتصاد
سهم ١٢ درصدی بانک صادرات ایران از کل 
تسهیالت اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط

  تسهیالت به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط یکی از مهم ترین نوع تسهیالت 
بانکی است که به دلیل اهمیت آن دولت تکالیفی را برای بانک ها مشخص کرده 
و بانک صادرات ایران موفق شده سهم 1۲ درصدی از کل تسهیالت اعطایی به 
بنگاه های کوچک و متوســط را به خود اختصاص دهد. به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران به نقل از خبرگزاری مهر، تســهیالت به بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوسط یکی از مهم ترین نوع تسهیالت بانکی است که به دلیل اهمیت 
آن دولت تکالیفی را برای بانک ها مشــخص کرده و بانک مرکزی هرساله برای 
آن دستورالعمل های مختلفی را منتشر می کند. این تسهیالت برای بانک ها نیز 
جذاب است اما به دلیل سخت گیری های بانک مرکزی در اعطای این تسهیالت 
همه بانک ها قادر نبودند تا در این حوزه موفق عمل کنند. بر اساس تعریف قوانین 
تجارت ایران بنگاه های اقتصادی کوچک به بنگاه هایی گفته می شــود که تعداد 
کارکنانش در یک ســال گذشــته کمتر از 5۰ نفر باشند و بنگاه های اقتصادی 
متوسط هم به بنگاه هایی گفته می شود که تعداد کارکنانش در یک سال گذشته 
بین 5۰ تا 1۰۰ نفر باشند. بر اســاس اطالعات آخرین اطالعات منتشرشده از 
مجموع ۲4 میلیون و 5۰۰ هزار نیروی کار مشــغول در کشــور، در حدود 1۹ 
میلیــون و 3۰۰هزار نفر در بنگاه های کوچک و متوســط کــه کمتر از 5۰ نفر 
هســتند، فعالیت دارند و تنها 5 میلیون و ۲۰۰ هزار نفــر در بنگاه های بزرگ 

مشغول به کار بوده اند. 

رشد درآمد از تسهیالت اعطایی »وپاسار« در 
گزارش اَمرداد ١4۰١

 بانک پاســارگاد با نماد »وپاسار« از گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری با سرمایه 
ثبت شــده 131 هزار میلیارد ریال در بورس تهران توانســت اَمرداد14۰1 را با 
ترازی مثبت از مجموع درآمد عملیاتی به دســت آورد.به گزارش نبض بورس، 
بانک پاسارگاد در گزارش منتشر شده خود در کدال، در تاریخ ۶ اَمرداد 14۰1، 
درآمد محقق شــده خود حاصل از مجموع سپرده گذاری ها، تسهیالت اعطایی، 
درآمد کارمزدها را اعالم کرد که ارقام گزارش شــده نشان از درآمدی مثبت در 
بازه زمانی اَمرداد از خود نشــان می دهد.گزارش منتشر شده، درآمد تسهیالت 
اعطایــی اَمــرداد14۰1 را 3.4۹۰ میلیارد تومان اعالم می کنــد که این درآمد 
در مقایســه با جمع درآمد چهار ماه امسال، رشــدی ۲۲درصدی دارد و جمع 
درآمد چهــار ماه، رقمی معادل 15.831 میلیارد تومان اعالم می شــود. با این 
ارقام اعالمی، مجموع درآمد پاســارگاد از تسهیالت اعطایی درپنج ماهه 14۰1 
نزدیک به 1۹.3۲1 میلیارد تومان است.همچنین در گزارش عملکرد یک ماهه 
پاسارگاد آمده است که مجموع درآمد حاصل از سپرده گذاری ها از ابتدای سال 
مالــی تا پایان 31 اَمرداد14۰1 رقمی معادل 518 میلیارد تومان محقق شــده 
است.درآمد حاصل از کارمزدها نیز رشد ۲5درصدی در عملکرد یک ماهه نسبت 
به چهار ماهه ســال 14۰1 نشان می دهد؛ این ارقام در اَمرداد برای درآمد ناشی 
از کارمزدها ۲۲۹ میلیارد تومان بوده در حالی  که جمع کارمزد چهار ماه امسال 

884 میلیارد تومان اعالم می شود.

در نشست خبری مدیرعامل بانک مسکن با اصحاب رسانه مطرح شد:
جهش سرعت ساخت مسکن در دولت مردم

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، نشست خبری دکتر محمود شایان 
مدیرعامل بانک مســکن با اصحاب رســانه همزمان با گرامیداشت هفته دولت 
برگزار شد.در این نشست محمدجواد اسماعیلی مدیرعامل شرکت توسعه گران 
عمران ســتاد اجرایی فرمان امام )ره(، فرج اله یعقوبی مدیرعامل شرکت نقشه 
پردازان آسیا و مهدی سندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت 
بانک مســکن حضور داشــتند.پیش از برگزاری این نشست که در محل پروژه 
4۹۶ واحدی طرح نهضت ملی مسکن پرند دایر شد، مدیرعامل بانک مسکن به 
اتفاق خبرنگاران و اصحاب رسانه از این پروژه بازدید به عمل آوردند.پروژه 4۹۶ 
واحدی طرح نهضت ملی واقع در شهر پرند در زمینی به وسعت 3 هکتار احداث 
شــده که این پروژه با تامین مالی بانک مســکن و آورده مالی متقاضی به طور 
مشترک به بهره برداری رسیده است که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
خمینی)ره( ساخته شده است.دکتر محمود شایان در این نشست خبری با بیان 
اینکه تمام تجهیزات و امکانات الزم برای ســاخت مسکن در کشور وجود دارد، 
اظهار داشت: از مهم ترین بخشی هایی که به طور کامل در آن خودکفا هستیم.

مدیران جدید حوزه مالی بانک کارآفرین 
معرفی شدند

طی احکامی از ســوی مدیرعامل بانک، مدیریت امور مالی، مدیر بودجه و امور 
مجامع و مشــاور معاونت مالی و امور مجامع بانک کارآفرین معرفی شــدند.به 
گــزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، با حضور فرشــاد محمدپور عضو هیئت 
مدیره بانک، خلیل اهلل موفق معاون مدیرعامل در حوزه سرمایه انسانی و جمعی 
از مدیران معاونت مالی و امور مجامع، مراسم تودیع و معارفه مدیران این معاونت 
برگزار شــد.بر این اساس طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر احمد بهاروندی 
مدیرعامل بانک، مجید شمسی به عنوان مدیر امور مالی، هادی شیرسوار به عنوان 
سرپرست مدیریت بودجه و امور مجامع و خانم اکرم نوری به عنوان مشاور معاونت 
مالی و امور مجامع بانک کارآفرین منصوب شدند. در این مراسم محمدپور عضو 
هیئت مدیره بانک کارآفرین با اشاره به راهبرد بانک در سال جاری به منظور ارائه 
زنجیره خدمات مالی تاکید کرد: برای پیشرو بودن در سیستم بانکی باید بتوانیم 
زیرساخت های مناسب به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان بانک عرضه کنیم 
و در همین راستا می بایست همراه با تغییرات و توسعه تکنولوژی های روز حرکت 
کنیم.وی با تاکید بر اهمیت حوزه مالی و امور مجامع به عنوان قلب تپنده بانک، 
از خدمات و تالش های صادقانه خانم اکرم نوری سرپرست مدیریت پیشین امور 
مالی تقدیر کرد و از مدیران جدید خواســت تا در راستای بهسازی زیر ساخت 
های امور مالی بانک و ارتقاء شاخص های مالی، تمام تالش خودرا به کار بگیرند.

عطر شمیم حسینی در بانک پارسیان پیچید؛
اعزام کاروان خدمت رسانی اربعین بانک 

پارسیان به مناطق مرزی
طی مراسمی با حضور تعداد کثیری از مدیران بانک پارسیان، روز پنج شنبه 1۰ 
شهریورماه، کاروان خدمت رســانی اربعین این بانک باهدف ارائه خدمات بانکی 
شــبانه روزی و افزایش رفاه زائران کربالی معلی، بــرای اعزام به مناطق مرزی، 
بدرقه شد.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، در مراسم بدرقه این کاروان، 
تعداد 4 دســتگاه خودرو ویژه هرکدام حامل ۲ خودپرداز ســیار، عازم مرزهای 
جنوبی و غربی کشور شــدند تا به ارائه خدمات مالی ۲4 ساعته به کاروان های 
عزاداری اربعین حسینی بپردازند.بر اســاس این گزارش، این خودپردازها انواع 
خدمات بانکی شــامل پرداخت وجه نقد، انتقال وجه با اســتفاده از کارت های 
شتابی، خرید شارژ مستقیم سیم کارت های اعتباری تلفن همراه و غیره به تمام 
زائران حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( ارایه می کنند.این گزارش می افزاید، در تمام 
مدت خدمات رسانی در پایانه های مرزی، کارشناسان حاضر در محل، به صورت 
شــبانه روزی اقداماتی همچون پول گذاری، رفع مشکالت احتمالی دستگاه ها و 

تحویل کارت های ضبط شده در همان لحظه را به هموطنان ارایه می کنند

نامه روسای اتاق های سه گانه به رئیس جمهوری:

ارز را تک نرخی کنید
روســای اتاق های بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران در 
نامه ای مشترک به رئیس جمهوری از او خواسته اند که شرایط 
را به نفع بخش خصوصی تغییر دهند.به گزارش ایسنا، در متن 
این نامه که در اختیار ایسنا قرار گرفته ابتدا از رویکرد مثبت 
دولت سیزدهم و شــخص رئیس جمهوری در حوزه تجارت 
خارجی و به طور ویژه صادرات غیرنفتی در یکســال گذشته 
تقدیر شده و ابراز امیدواری شده است که دستاوردها و نتایج 
درخشانی از دل این رویکرد برای اقتصاد ایران به وجود بیاید.

در این نامه به طور خاص به فعالیت های انجام شده در سازمان 
توســعه تجارت و معاونت دیپلماســی اقتصادی وزارت امور 
خارجه اشــاره شده که توانسته با یک رویکرد تعاملی شرایط 
را برای رشــد صادرات کاالهای ایرانی بــا وجود تحریم های 
اقتصادی فراهم کند.از سوی دیگر توسعه ارتباطات منطقه ای 
و دیپلماسی تجاری با همســایگان اقدام دیگری است که از 
سوی دولت ســیزدهم در دســتور کار قرار گرفته و روسای 
اتاق های سه گانه از این اقدام نیز تقدیر کرده  است.با این وجود 
نماینــدگان بخش خصوصی از رئیس جمهوری خواســته اند 
که در برخی حوزه ها با اعمال اصالحات الزم شــرایط را برای 

توسعه هر چه بیشتر تولید صادرات  محور فراهم کند.
یکی از این خواســته ها به موضوع تالش برای متوقف کردن 
ارز چند نرخی اختصاص دارد بر این اســاس اعالم شــده که 
با توجه به این که نرخ ارز در ســامانه نیما، سنا، بازار متشکل 
ارزی و نرخ توافقی صادرکنندگان با صرافی ها متفاوت اســت 
شــرایط برای یک رانت جدید در عرصه واردات ایجاد شــده 
که می تواند به ضرر اقتصاد ایران تمام شــود. از این رو روسای 
اتاق های سه گانه از دولت خواسته اند که در این زمینه به سمت 
جلوگیری از ارز چند نرخی حرکت کند.بوروکراسی های اداری 
یکی دیگر از مشکالتی است که در این نامه به آن توجه شده 
اســت. نمایندگان بخش خصوصی از دولت خواسته اند که با 
تســهیل در قوانین و مقررات شرایط را برای تامین مواد اولیه 
واحدهای تولیدی با زمانی کمتر و شرایطی ساده تر فراهم کند.

همچنین در این نامه خطاب به رئیس جمهوری نوشته شده 
که با وجود قانون بهبود محیط کســب و کار، تاکیدات مقام 
معظم رهبری و نیز سیاســت های مکرر اعالم شــده از سوی 
رئیس دولت بسیاری از دستگاه ها برای تصمیم گیری از نظرات 
بخش خصوصی استفاده نمی کند و از این رو از رئیسی خواسته 

شده تا تذکرات الزم را در این زمینه ابالغ کند.تامین سرمایه 
در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی آخرین خواسته مطرح 
شــده در این نامه خطاب به رئیس جمهوری اســت. در این 
زمینه اعالم شــده که هزینه تامین مالی بنگاه های تولیدی و 
بازرگانی به شدت باال رفته و تامین این منابع از طریق بانک ها 
نیز دشــوار است. از این رو از رئیس جمهوری خواسته شده تا 

شرایط را برای تسهیل این تامین مالی فراهم کند.
غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، سعید ممبینی 
رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون 
ایران در پایان این نامه اعالم آمادگی کردند که بخش خصوصی 
برای دنبال کردن اهداف کشــور همراستا با برنامه های دولت 

تالش های خود را به کار خواهد بست.

در چهار ماهه امسال
قیمت دالر و یورو چقدر تغییر کرد؟

بانک مرکزی متوسط قیمت دالر و یورو در چهار ماهه ابتدایی امسال را اعالم 
کرده که نرخ فروش این دو نوع ارز در مقایســه با دوره مشابه سال قبل، 18.7 
و 7.7 درصد رشد داشته است.به گزارش ایسنا، در گزارش بانک مرکزی آمده 
اســت که در تیرماه امسال متوسط قیمت فروش یک دالر آمریکا در بازار آزاد 
شهر تهران، ۲۹ هزار و 8۹3 تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه 
ســال قبل به ترتیب 3.۹ و ۲1.۹ درصد افزایش داشــته است.البته، حداقل و 
حداکثر نرخ فروش یــک دالر آمریکا در ماه مذکور به ترتیب ۲۹ هزار و 4۶3 
تومان و 3۰ هزار و 355 تومان اعالم شــده اســت.همچنین، در تیر ماه سال 
جاری، متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران، 31 هزار و ۶۰4 
تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۰.۲ و 
8 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، حداقل و حداکثر نرخ فروش یک 
یورو در ماه مذکور به ترتیب 31 هزار و ۹3 تومان و 3۲ هزار و ۲8۹ تومان بوده 
اســت.بنابراین، در چهار ماهه ابتدایی امسال، متوسط قیمت فروش یک دالر 
آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شــهر تهران به ترتیب ۲8 هزار و 15۹ تومان و 
3۰ هزار و 58۶ تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 18.7 و 7.7 

درصد رشد داشته است.

سود بین بانکی باز هم صعودی شد
آخرین وضعیت سود در بازار بین بانکی حاکی از آن است که این نرخ به ۲۰.74 درصد 
رسیده و در هفته های اخیر روند صعودی داشته است.به گزارش ایسنا، سود بین بانکی 
در اواخر تیرماه امسال رشدی را تجربه کرد و به ۲1.31 درصد رسید که با واکنش منفی 
بورسی ها مواجه شد.در پی این واکنش، در جلسه مسئوالن بانک مرکزی با فعاالن بازار 
سرمایه بر کنترل نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست های پولی تاکید شد که پس 
از این جلســه و مصوبه آن، روند کاهشی این نرخ آغاز شد و به ۲1.13 درصد رسید.در 
ادامه، ســود بین بانکی تا اواسط مردادماه به نرخ ۲۰.5۹ درصد رسید اما در هفته های 
اخیر باز هم روند صعودی این نرخ شروع شده و براساس آخرین تغییرات در سود بین 
بانکی، این نرخ به ۲۰.74 درصد رســیده است.در این بین، ماجرای اعتراض بورسی ها 
به افزایش سود بین بانکی به این برمی گردد که فعاالن بازار سرمایه، افزایش این نرخ را 
بر روند منفی این بازار و خروج سرمایه از آن تاثیرگذار می دانند، درحالیکه کارشناسان 
پولی و بانکی معتقدند این نرخ  تاثیری بر تحوالت شاخص بورس ندارد و روند افزایشی 
این نرخ در ماه های اخیر نیز ناشی از فشار تورمی بوده، نه سیاست های ضدتورمی.طبق 
این گزارش، ســود بین بانکی که به عنوان یکی از انواع نرخ هــای بهره در بازار پول به 
نرخ های ســود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک هاست 
و زمانی که آن ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کســری 
ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.

بر اساس آخرین نظرسنجی هفتگی طالی کیتکو نیوز، بازار طال 
در موقعیتی نامطمئن قرار دارد و ســطح حمایت 17۰۰ دالری 
ممکن اســت هفته آینده مورد آزمایش قــرار گیرد زیرا اعتقاد 
صعــودی اندکی در بازار وجود دارد.به گزارش ایســنا، بهای هر 
اونس طال پیش از تعطیلی بازار به 171۲ دالر و 5۰ سنت رسید 
و قیمت طالی آمریکا نیز به 1713 دالر و 5۰ ســنت رســید.

وال اســتریت در کوتاه مدت اندکی صعودی باقی می ماند زیرا 
دالر آمریکا بیش از حد ارزش گذاری شــده اســت. با این حال، 
احساسات نزولی در میان سرمایه گذاران خرد به باالترین حد در 
چند سال اخیر رسیده است. این احساس نزولی در حالی رخ می 
دهد که دالر آمریکا به نظر می رسد هفته را با باالترین سطح ۲۰ 
سال اخیر باالی 1۰۹ واحد به پایان برساند.دارین نیوسام، رئیس 
شــرکت تحلیلی دارین نیوسوم گفت که او همچنان خوش بین 

اســت که بازار طال می تواند مقداری معامله شکار داشته باشد و 
در هفته آینده حمایت خود را در حدود 17۰۰ دالر کاهش دهد. 
با این حال، او افزود که چشم انداز میان مدت و بلندمدت تاریک 
به نظر می رســد.وی گفت: دالر آمریکا بسیار باالست و مقداری 
سود می تواند در کوتاه مدت طال را حمایت کند اما نمی توانید این 
واقعیت را نادیده بگیرید که سرمایه گذاران همچنان می خواهند 
دالرهای آمریکا را در اختیار داشته باشند زیرا آن ها را امن ترین 
جریان و دارایی موجود می دانند.نیوسام افزود که علیرغم افزایش 
نوســانات روزانه در بازار طال، روندهای گســترده تری همچنان 
پابرجاست. او گفت: در نهایت، طال گرفتار شده است و تا زمانی 
که شــاهد بی ثبات کردن چیزی در ایــن افزایش دالر آمریکا 
نباشــیم، سرمایه گذاران طال عمدتا در حاشیه خواهند ماند.این 
هفته، در مجموع 17 متخصص بازار در نظرسنجی وال استریت 

کیتکو نیوز شرکت کردند. هفت تحلیلگر یا 41 درصد گفتند که 
در هفته آینده نســبت به طال خوش بین هستند. ۶ تحلیلگر، یا 
35 درصد، گفتند که نزولی هستند. چهار تحلیلگر یا ۲4 درصد 
گفتند که در مورد فلز گرانبها بی طرف هستند.در بخش خرده 
فروشی، 8۹8 پاسخ دهنده در نظرسنجی آنالین شرکت کردند. 
در مجموع 337 رای دهنده یا 38 درصد خواستار افزایش قیمت 
طال شدند و 41۲ نفر دیگر یا 4۶ درصد پیش بینی سقوط طال 
را کردند.در حالی که قیمت طال به پایین ترین حد خود رسیده 
است، این فلز گرانبها همچنان به دنبال پایان هفته سوم خود در 
محدوده منفی است. اگرچه تحلیلگران بازار در کوتاه مدت نسبت 
به طال خوش بین هستند اما تحلیلگران به دنبال افزایش قیمت 
نیستند. مارک چندلر، مدیر ارشد بخش استراتژی بازار بنوکبرن 
گلوبال فارکس گفت که 174۰ دالر اولین نقطه مقاومتی است 
که او دنبال می کند.او گفت: طال بیشتر شبیه یک دارایی ریسک 
اســت تا یک پناهــگاه امن  و ضد تورم. با ایــن حال، برخی از 
تحلیلگران نسبت به طال در کوتاه مدت اندکی خوش بین هستند. 
 SIA Wealth کالین سیزینســکی، استراتژیست ارشــد بازار در

ـت  ـ Management گف

که تصمیمات سیاست 
پولی بانک کانادا و بانک 
مرکزی اروپــا می تواند 
روی دالر آمریــکا در 

هفته آینده تمرکز کند.
بازارها شــاهد افزایش 
نرخ بهره توســط بانک 

کانادا 5۰ یا 75 واحد پایه هســتند. در اروپا، درخواســت بانک 
مرکزی اروپا برای افزایش 75 واحد پایه نرخ بهره به طور پیوسته 
اعالم شده است.آدریان دی، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی، 
گفت در طوالنی مدت زمانی که سرمایه گذاران متوجه شوند که 
بانک های مرکزی در سراســر جهان نمی تواننــد تورم را پایین 
بیاورند، طال درخشــش خود را دوباره به دســت خواهد آورد.او 
گفت: بازار متوجه خواهد شد که فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا 
نمی توانند تورم را بدون ایجاد یک رکود جدی به ســطح هدف 

خود کاهش دهند  و این به نفع طال خواهد بود

پیش بینی بازار طالی جهانی

بازار طالی جهانی در وضعیت متزلزل

اعطای 4١ هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک 
سپه در مردادماه سال جاری

بیش از 41 هزار میلیارد ریال در قالب ۹5 هزار فقره تسهیالت تکلیفی تا پایان مردادماه سال 
جاری توسط بانک سپه پرداخت شد. بیش از 41 هزار میلیارد ریال در قالب ۹5 هزار فقره 
تسهیالت تکلیفی تا پایان مردادماه سال جاری توسط بانک سپه در حوزه های ودیعه مسکن، 
ازدواج، فرزندآوری، وام بدون ضامن و قرض الحســنه خوداشتغالی کمیته امداد امام)ره( و 
بهزیستی پرداخت شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ این بانک، به منظور اجرای 
تکالیف ابالغی از ســوی بانک مرکزی و تثبیت حضور در صدر جدول پرداخت تســهیالت 
بدون ضامن در بین بانک های کشــور از تاریخ ابالغ این طــرح از بهمن ماه 14۰۰ تا پایان 
مردادمــاه ســال جاری بالغ بر ۲74 هزار فقره پرونده و معــادل هفتاد و هفت هزار و 4۶8 
میلیارد ریال تســهیالت پرداخت کرد که از این تعداد بیــش از هجده هزار میلیارد ریال 
به ۶۶ هزار فقره پرونده در مردادماه اختصاص داشت.تســهیالت قرض الحسنه ازدواج برای 
هریک از زوج هایی که تاریــخ ازدواج آن ها بعد از ۰1/ ۰1/ 13۹7  بوده، 1۲۰ میلیون تومان 
برای زوج های زیر بیست وپنج سال و زوجه های زیر بیست وسه سال نیز 15۰ میلیون تومان 
بود که بانک ســپه بالغ بر دوازده هزار میلیارد ریال را در مرداد ماه به هشــت هزار و 4۶8 
پرونده پرداخت کرد.بانک سپه همواره در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با کارمزد 

4 درصد، در زمره بانک های برتر کشور قرار داشته است.

گزارش بانک مرکزی حکایت می کند؛
حجم فعالیت های ارزی بانک تجارت در رتبه 

نخست کشور 
بر اساس گزارش بانک مرکزی  جمهوری اسالمی ایران، حجم فعالیت های ارزی 
بانک تجارت در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، رتبه نخست را در شبکه بانکی 
کشور به دســت آورد.به گزارش اداره روابط عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی 
بانک تجارت، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد حجم کل فعالیت های بانک 
تجارت در حوزه حوالجات ارزی در بازه زمانی 5 ماهه اول سال جاری، رشد 5۰ 
درصدی داشته و این بانک را در مقام نخست در شبکه بانکی کشور قرار داده 
است.این آمار همچنین از رشد ۲3 درصدی حجم کل فعالیت های ارزی بانک 
تجارت در مجموعه ابزار پرداخت های اعتبار اسنادی، بروات و حواله اسنادی، 
در 5 ماه نخست سال 14۰1 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
یکی از اصلی ترین عوامل دست یابی به این موفقیت، افزایش 1٫5 برابری حجم 
خرید و فروش ارز در پنج ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 
14۰۰ است. با این تفاسیر می توان انتظار داشت که در ماه های باقیمانده سال 
جاری، با اقدامات مســتمر بانک تجارت در حوزه ارز، شاهد توسعه کسب وکار 

مشتریان و سرعت در حرکت چرخ صنعت کشور باشیم.



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 13 شهریور 1401  7 صفر 1444  4 سپتامبر 2022بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4991  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
مرگ مرموز مدیر دومین شرکت نفتی 

بزرگ روسیه با سقوط از پنجره بیمارستان
دو منبع مطلع اعالم کردنــد، مدیر دومین 
تولید کننده بزرگ نفتی روسیه )لوک اویل( 
پــس از ســقوط از پنجره یک بیمارســتان 
درگذشــت.به گــزارش ایســنا، بــه نقل از 
خبرگزاری رویترز، مــرگ »راویل ماگانف« 
جدیدتریــن ســری از مرگ هــای غیرقابل 
توضیح و ناگهانی تجار روس به شمار می رود.

منابع مطلع گزارش های رســانه های روسی را تایید کردند که این مرد ۶۷ 
ســاله از ارتفاع بلند سقوط کرده و ُمرده اما شــواهد مربوط به سقوط وی 
مشخص نیست.رســانه خبری دولتی تاس گزارش کرد که این مرگ، یک 
خودکشی بوده است. همچنین از قول یک منبع گزارش شد که ماگانف پس 
از یک حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده بود و قرص های ضد افسردگی 
مصــرف می کرد.یک منبع دیگر نیز گزارش کرد کــه یک عقیده و باور در 
داخل مدیریت کمپانی نفتی »لوک اویل« وجود دارد مبنی بر اینکه این مرد 
خودکشی کرده اما شواهد یا اسنادی در این مورد وجود ندارد.پلیس مسکو 
پرسش های خبرگزاری رویترز را درباره مرگ این مدیر به کمیته تحقیقات 
دولتی ارجاع داد.لوک اویل یک کمپانی خصوصی اســت که با »روس نفت« 
روســیه رقابت می کند و در بیانیه ای اعــالم کرد که ماگانف در پی بیماری 
جدی درگذشته است.ماگانف در میان دستکم شش تاجر روسی دیگر است 
که بیشترشــان در بخش انرژی روسیه هستند و در ماه های گذشته تحت 

شرایطی نامتعارف و نامشخص به طور ناگهانی درگذشته اند.

آمریکا هنوز به الوروف ویزا نداده است
روســیه ۵۶ ویزا از آمریکا برای حضور سرگئی الوروف و هیات همراهش برای 
ســفر به نیویورک به منظور شرکت در نشست ساالنه این ماه رهبران جهان در 
سازمان ملل خواسته است اما فعال روادیدی دریافت نکرده است.به گزارش ایسنا،  
واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل در نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملل که جمعه خبرگزاری رویترز مشــاهده کرد، گفــت این اقدامات 
»هشــداردهنده« است چون طی چند ماه گذشــته »واشنگتن مرتبا از اعطای 
ویزای ورود به شــماری از هیات های روسی برای دیگر نشست های سازمان ملل 
خودداری کرده است.«این در حالیست که یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
گفت، »ایاالت متحده وظایفش را به عنوان کشــور میزبان ســازمان ملل جدی 
می گیرد.« به گفته این سخنگو، طبق قوانین آمریکا سوابق ویزا محرمانه هستند 
و او نمی تواند روی پرونده ها اظهارنظر کند.براساس »توافقنامه مقر سازمان ملل« 
در ســال ۱۹۴۷، ایاالت متحده به طور کلی ملزم به اجازه دسترسی به سازمان 
ملل برای دیپلمات های خارجی است. اما واشنگتن می گوید که می تواند به دالیل 
»امنیتی، تروریسم و سیاســت خارجی« در خواست ویزا را رد کند.روابط میان 
آمریکا و و روســیه از زمان حمله مسکو به اوکراین در فوریه تیره تر شده است.

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت: ما هر ساله صدها درخواست 
ویزا را برای هیات های فدراسیون روسیه برای نشست های سازمان ملل بررسی 
می کنیم. درخواســت ها باید در سریعترین زمان ممکن ارسال شود تا از بررسی 
به موقع آنها اطمینان حاصل شــود. ایــن امر به ویژه به دلیل اقدامات غیرمجاز 
روســیه علیه سفارت ما در روســیه، از جمله اخراج اجباری کارمندان محلی و 
ملی کشورهای ثالث، بسیار مهم است. کارکنان ما را به شدت محدود کرده اند و 
بنابراین ظرفیت ما برای رسیدگی به روادید محدود شده است.این در حالیست 
که واســیلی نبنزیا می گوید مدارک الزم به سفارتخانه آمریکا در مسکو تحویل 

شده است.

کاخ سفید:

 درصورت آمادگی ایران برای عمل به تعهدات ما نیز آماده ایم
سخنگوی کاخ سفید در حالیکه کشورش از توافق هسته ای 
)برجام( خارج شده است، ادعا کرد چنانچه ایران آماده عمل 
تعهداتش در توافق ۲۰۱۵ باشــد مــا نیز متقابال به آن عمل 
خواهیم کرد.به گزارش ایرنا، کارین ژان پی یر سخنگوی کاخ 
ســفید عصر جمعه به وقت محلی در جمع خبرنگاران مدعی 
شــد از ابتدای مذاکرات، رویکرد آمریکا اصولی بوده اســت.
سخنگوی کاخ سفید ادعا کرد: ما از استقالل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی قاطعانه حمایت می کنیم.این مقام کاخ سفید ادعا 
کرد نباید بین اجرای مجدد توافق هسته ای با تعهدات ایران بر 
اساس معاهده منع گسترش سالح های هسته ای هیچ ارتباط 
و شــرطی وجود داشته باشد.وی ادامه داد احیای برجام نباید 
مشروط به تحقیقاتی شــود که طبق معاهده منع گسترش 
سالح های هســته ای، جزو وظایف قانونی است. ترجیح این 
اســت که بازگشت به برجام با حل شدن مسائل باقیمانده در 
آژانس باشــد.وی مدعی شد ایران باید به پرسش های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پاسخ دهد و مسایل پادمانی مربوط به 
پرونده ایران در آژانس غیر سیاســی است.سخنگوی شورای 
امنیت ملی کاخ سفید اعالم کرد که واشنگتن در حال بررسی 

پاسخ ایران و هماهنگی با متحدان اروپایی خود است.

آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید روز جمعه 
بــه وقت محلی افزود: مذاکرات روند رفت و برگشــت منظم 
است. در حال بررســی پاسخ و هماهنگی با متحدان اروپایی 
خود  هستیم. وی تصریح کرد: بصورت علنی مذاکره نخواهیم 
کرد.  برخی از اختالفات رفع شــده اند اما اختالفات دیگری 
همچنان باقی مانده اند.این مقام کاخ ســفید ادعا کرد بایدن 
تنها توافقی را امضا خواهد کرد که در راســتای منافع امنیت 
ملی آمریکا باشد.نشــریه آمریکایی »تایــم« گزارش داد که  
»ودانت پاتل«  معاون ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون 
تشریح جزئیات و با اشاره به اینکه مقامات این کشور همچنان 
در حال بررسی پاسخ ایران می باشند که آنرا به اتحادیه اروپا 
ارائه کرده است، مدعی شــد که این پاسخ سازنده نیست.در 
همین حال، شبکه خبری سی ان ان نیز ضمن پوشش چنین 
خبری به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که نامش 
را بیان نکرد، پنجشنبه شب به وقت محلی )شب گذشته ۱۰ 
شــهریور ماه( اعالم کرده بود: می توانیم تایید کنیم که پاسخ 
ایــران را از طریق اتحادیه اروپــا دریافت کرده ایم؛ ما در حال 
بررسی آن )پاسخ ایران( هستیم و از طریق اتحادیه اروپا پاسخ 

خواهیم داد، اما متاسفانه پاسخ ایران سازنده نیست.

پایگاه خبری »اوراســیا  ایرنا-  تهران- 
تایمز« در گزارشی به تالش های ژاپن 
برای ارتقاء توان نظامی و موشکی خود 
اشــاره می کند و می نویســد این اقدام 
توکیو به ســبب نگرانــی در خصوص 
افزایش تهدیدهای نظامی چین، روسیه 
و کره شــمالی صورت گرفته اســت.
به گــزارش ایرنا به نقــل از این پایگاه 
خبری، »یاســوکازو هامادا«، وزیر دفاع 
ژاپن اخیراً تاکید کرده است که توکیو 
وارد دوره جدیدی از بحران شده است 
و به این کشــور توصیه کرده است در 
بحبوحه تهدیدات نظامی چین، روسیه 
و کره شــمالی در رویکرد امنیتی خود 
تجدید نظر کند.در حــال حاضر ژاپن 
در حال بررســی فناوری مافوق صوت 
و ارتقای توانایی موشــکی خود است.
در ۳۱ آگوســت )۹ شــهریور(، وزارت 
دفاع ژاپن بزرگترین درخواست بودجه 
خود را با مبلغ ۵.۶ تریلیون ین )۵۸.۷ 
میلیــارد دالر( برای ســال منتهی به 
مارس ۲۰۲۴ ارائه کرد. این در حالیست 
که این رقم برای سال مالی جدید ۵.۴ 
بودجه  بود.این درخواست  تریلیون ین 
ژاپن پس از آن اعالم شد که یک هیئت 
دولتی ژاپــن فهرســتی از حوزه های 
تحقیقاتی واجد شــرایط برای حمایت 
مالــی در امنیت اقتصــادی، از جمله 
توســعه هواپیماهای بدون سرنشین و 
فناوری مافوق صــوت را نهایی کرد.بر 

اســاس این گزارش، ســه دشمن مهم 
توکیو از جمله چین، روسیه و احتماالً 
حتی کره شــمالی، دارای موشک های 
مافــوق صوت هســتند.در حال حاضر 
هیئــت کارشناســی دولــت ژاپن ۲۷ 
برنامــه کاربردی را کــه در زمینه های 
مرتبط  هوافضا،  دریایــی،  فعالیت های 
با هوش مصنوعــی، روباتیک و فناوری 
کوانتومی را تائید کرده است.بخشی از 
این بودجه نیز صرف فناوری ماهواره ای 
می شــود که داده ها را از طریق شبکه 
ای از ماهواره های کوچکتر پردازش می 
کند.سال گذشته گزارش هایی منتشر 
شد مبنی بر اینکه دولت ژاپن تصمیم 
گرفته است شــبکه ای از ماهواره ها را 
برای ردیابی موشک های مافوق صوت 
ایجاد کند.از آن زمان تاکنون وضعیت 
به طرز چشــمگیری تغییر کرده است.   
پس از گذشــت یک ماه از آغاز جنگ 
روســیه و اوکراین، وزارت دفاع روسیه 
فاش کرد که از موشــک مافوق صوت 

»کینــژال« برای اصابت بــه هدفی در 
اوکراین اســتفاده کرده است.   گمانه 
زنی هایی وجود دارد که کره شــمالی 
نیــز در منطقــه ای در نزدیکی ژاپن، 
ســالح های مافوق صوت تولید کرده 
اســت.پس از ســفر جنجالی »نانسی 
پلوســی« رئیس مجلــس نمایندگان 
آمریکا به تایوان، ارتش چین پرتابه هایی 
را به تنگه تایوان پرتاب کرد.رسانه های 
غربی در خصوص شلیک پرتابه گزارش 
کردند که ارتش چیــن پرتابه هایی به 
بخش شرقی تنگه تایوان شلیک کرده 
اســت که بخشــی از رزمایش نظامی 
چین بوده اســت.خبرگزاری »کیودو« 
ژاپــن بــه نقــل از یکــی از مقام های 
وزارت خارجــه ژاپن گــزارش کرد که 
پنج موشــکی که چین شلیک کرد، در 
منطقه ویژه اقتصــادی ژاپن فرود آمد.
ژاپن بر این باور اســت در صورت وقوع 
جنگ احتمالی میان تایــوان و چین، 
امنیت این کشــور به خطر بیافتد.این 

در حالیست که در سالهای گذشته ژاپن 
رویکری صلح طلبانه در پیش گرفته بود 
و تصمیم داشــت صرفا بر دفاع ارضی 
خود تمرکز کند.این در حالیســت که 
افزایش تنش ها در منطقه سبب شده 
اســت ژاپن تغییری در رویکرد خود به 
وجود آورد.بر اساس این گزارش، جای 
تعجب نیست که توکیو تصمیم گرفته 
اســت با توجه به تهدید موشک های 
مافوق صوت چین و روسیه، توجه ویژه 
ای به فناوری مافوق صوت داشته باشد.   
ژاپن در نظر دارد شــمار هواپیماهای 
هشــدار اولیه را افزایش دهد و عملکرد 
سیســتم های سایت راداری را با هدف 
تقویت دفاع در برابر موشک های مافوق 
صوت بهبود بخشد ...به نوشته روزنامه 
ژاپنی »آساهی شــیمبون«، توکیو در 
تالش است سیستم فرماندهی رهگیری 
موشک موســوم به محیط زمینی دفاع 
هوافضای ژاپن را بهبود بخشــد تا دفاع 
موشــکی دو مرحله ای این کشور را به 
طور موثر عهده دار شــود.وزارت دفاع 
ژاپن تا کنون هدف خود در خصوص فن 
آوری ماهوارهای جدید را اعالم نکرده 
اســت. این در حالیست که گمانه زنی 
می شود که هدف اصلی این ماهواره ها 
شناسایی و ردیابی موشک های مافوق 
صوت باشد.در ژانویه امسال، فاش شد 
که ژاپن تصمیم به توسعه »تفنگ های 
ریلی« الکترومغناطیسی برای رهگیری 
موشــک های مافوق صوت متخاصم با 
قابلیت مانور باال گرفته اســت.عالوه بر 
فناوری مافوق صوت، وزارت دفاع ژاپن 
برنامه های بلندپروازانه ای برای توسعه 

و استفاده هوایی بدون سرنشین دارد.

ژاپن؛ چرخش از صنعت و اقتصاد بسوی تقویت 
آرایش نظامی

رسانه صهیونیستی:
اردوغان به تل آویو سفر می کند

تهران-ایرنا- در حالی که هنوز خون شــهدای فلســطینی در اثر تجاوز ارتش رژیم 
صهیونیستی به غزه خشک نشده، مرکز مطالعات امنیتی رژیم صهیونیستی وابسته به 
دانشگاه تل آویو، از سفر قریب الوقوع اردوغان رییس جمهور ترکیه به سرزمین های 
اشــغالی در ادامه روند عادی سازی روابط آنکارا با این رژیم خبر داده است.به گزارش 
ایرنا به نقل از رسانه های فلسطینی، مرکز مطالعات امنیتی رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد: بر مبنای یک مطالعه جدید، تعیین ســفیر ترکیه در تل آویو و ســفیر اسرائیل 
)رژیم صهیونیستی( در آنکارا گامی بسیار مثبت برای توسعه و تحکیم روابط دوجانبه 
می باشــد.این مطالعه فاش کرد: اطالعات درز کرده از روند عادی سازی روابط میان 
آنکارا و تل آویو، سفر قریب الوقوع اردوغان به سرزمین های اشغالی را تایید و در عین 
حال تاکید می کند که این سفر باید بسیار دقیق و با احتیاط کامل برنامه ریزی شود. 
)تاریخ این سفر هنوز به طور دقیق مشخص نشده است(این مرکز با بر شمردن اهداف 
آنکارا از نزدیکی با تل آویو می نویسد: براساس این مطالعه، تصمیم ترکیه برای عادی 
سازی روابط با تل آویو بر مبنای چندین عامل مهم بوده و به رغم وجود انگیزه های 
سیاسی قوی در طرفین، چالش هایی نیز در این مسیر برای هر دو طرف وجود دارد .

طالبان: 
به رسمیت شناختن اسرائیل به هیچ وجه در 

برنامه ما نیست
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه تاکید کرد که 
دولت موقت این گروه در افغانســتان قصد به رسمیت 
شناختن رژیم صهیونیستی را ندارد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، محمد نعیم، سخنگوی 
دفتر سیاسی طالبان در دوحه در سخنانی درباره امکان 
عادی ســازی روابط میان دولت طالبان در افغانســتان با رژیم صهیونیستی بر 
حمایت این گروه از مسئله فلسطین تاکید کرد.وی در این باره گفت که موضع 
طالبان در قبال حمایت از قدس واضح و قاطع است و آنچه رژیم صهیونیستی در 
اراضی فلســطین انجام می دهد؛ ظلم است و طالبان آن را نمی پذیرد.نعیم ادامه 
داد: به رســمیت شناختن اسرائیل و یا برقراری روابط با آن به هیچ وجه مطرح 
نیست و این در سیاست طالبان جایی ندارد.وی تاکید کرد: سیاست طالبان در 

همه امور در پرتو »شریعت اسالمی« و منافع ملی پیش می رود.

جنجالی  ســخنرانی  از  بعد 
آمریکا،  جمهور  رئیس  اخیر 
را  او  جمهوری خواهــان 
»دیکتاتور« خطاب کرده و به 
»اعالم جنگ« متهم کردند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگــزاری فارس، طی ماه های اخیر و 
با نزدیک شدن انتخابات حساس میان دوره ای کنگره، تنش ها میان 
دو حزب اصلی دموکرات و جمهوری خــواه در آمریکا باال گرفته و 
دو طــرف به حمالت لفظی و طرح شــکایات قضایی علیه یکدیگر 
روی آورده اند. این در حالی اســت که در طول دو ســال گذشــته 
تحلیل گران و رســانه ها در آمریکا به طور فزاینده ای درباره نزدیک 
شــدن به جنگ داخلی هشدار داده اند.جو بایدن عصر پنجشنبه به 

وقت محلی در یک ســخنرانی تند و بی ســابقه گفت، آمریکایی ها 
باید درخصوص دستورکار عناصر تندروی حزب جمهوری خواه »با 
یکدیگر صادق باشــند«. رئیس جمهور آمریکا گفت: »شمار زیادی 
از وقایعی که امروز در کشــورمان شــاهد هستیم عادی نیستند«.
بایدن گفت، رئیس جمهور ســابق آمریکا و نزدیکان و هوادارانش 
کــه آن ها را جمهوری خواهان حامی شــعار »آمریــکا را دوباره به 
عظمت برگــردان« توصیف کرد، »ارائه دهنده نوعی از افراط گرایی 
هستند که اســاس جمهوری ما را تهدید می کنند«.رئیس جمهور 
آمریکا حین ســخنرانی در پارک ملی تاریخی فیالدلفیا، در حالی 
که زمینه ای از نور قرمز پشت سرش قرار داشت، علیه این بخش از 
جمهوری خواهان گفت: »آن ها به قانون اساسی احترام نمی گذارند. 
آن ها به حاکمیت قانون باور ندارند. آن ها از پذیرش نتیجه انتخابات 

خودداری می کنند«.
او با اشــاره به انتخابات مهم کنگره که پاییز امسال برگزار می شود 
گفت: »آن ها اکنون که صحبت می کنم در تالش هستند تا ایالتی 
پــس از ایالت دیگر، قدرت تصمیم گیری درباره انتخابات در آمریکا 
را به هواداران متعصب و رفقای خودشان محول کنند و به منکران 
انتخابات قدرت بدهند تا دموکراســی را تضعیف کنند«.سخنرانی 
تند بایدن علیه ترامپ و جمهوری خواهــان هوادار او، واکنش های 
گســترده ای از سوی رئیس جمهور ســابق آمریکا و مقامات حزب 
جمهوری خواه به همراه داشت.شــخص ترامــپ در واکنش به این 
سخنرانی، در رسانه اجتماعی خود به اسم »تروث سوشال« نوشت، 
یکــی باید به بایدن توضیح دهد که معنــای »آمریکا را به عظمت 
برگردان« چیســت و اگر او حامی این شــعار نباشد »نباید ایاالت 

متحده آمریکا را نمایندگی کند!«ترامــپ افزود: »اگر به عبارات و 
معنی سخنرانی عجیب و مملو از خشم امشب بایدن دقت کنید، او 
آمریکا را تهدید می کند، آن هم با استفاده احتمالی از نیروی نظامی. 
او باید دیوانه باشــد یا دچار ســطح باالیی از توهم باشد!«»کوین 
مک کارتی« رهبــر جمهوری خواهان مجلس نماینــدگان آمریکا 
در واکنشــی گفت: »رئیس جمهور بایدن متفرق کردن، تحقیر و 
بی اعتبــار کردن هم وطنان آمریکایی خود را انتخاب کرده اســت. 
چرا؟ فقط به این دلیل که با سیاســت های او مخالف هستند. این 
کار، رهبری کردن نیســت«.این مقام ارشد حزب جمهوری خواه از 
بایدن خواســت هرچه سریع تر بابت زدن تهمت فاشیست بودن به 
ده ها میلیون آمریکایی عذرخواهی کند.»مارجری تیلور گرین« عضو 
راســت گرای افراطی مجلس نمایندگان آمریکا در رشته  توئیتی به 
حمله علیه بایدن و دموکرات ها پرداخت. او در حساب شخصی خود 
نوشت: »تنها چیزی که آمریکایی ها باید از آن ترس داشته باشند، 
سیاســت های شما است که اقتصاد ما را نابود کرده، جرم و جنایت 

و آمار قتل را به سطح هولناکی افزایش داده، مرزهای ما را به روی 
تجاوز روزانه خارجی ها و بیگانه ها باز گذاشــته، اســتقالل انرژی را 
کــه ترامپ ایجاد کرده بود از بین برده و نیروهای ســرکش فدرال 
در وزارت دادگســتری و اف بی آی را به سالحی علیه رئیس جمهور 
ترامپ و حامیان او تبدیل کرده اید«.»تیلور بادوویچ« مسئول روابط 
عمومی ترامپ در پیامی توئیتری گفت: »بایدن امشــب نشان داد 
که منظور او از بازگرداندن کشــور بــه »عادی بودن«، ایجاد تفرقه 
و مصیبتی اســت که هر آمریکایی را در شرایطی بدتر از قبل قرار 
داده اســت«. او همچنین بیان داشت: »آمریکا ملتی رو به افول در 
دســتان جو بایدن و دموکرات های تندرو است«.»مارشا بلکبرن«، 
سناتور جمهوری خواه ایالت تنسی در پیامی توئیتری نوشت: »بایدن 
وعده داد ملت را متحد کند. او در عوض آمریکایی های محافظه کار 
را منزوی و بدنام کرده اســت«.»مت گیتس« عضو جمهوری خواه 
مجلس نمایندگان آمریکا در پیامی توئیتری نوشت: »بایدن همین 

حاال به ایالت های قرمز اعالم جنگ کرد؟ امیدوارم اینطور نباشد!«

موج واکنش های جمهوری خواهان به »بایدن دیکتاتور«
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عینک جیبی جدید شــرکت »لنوو« تجربه یک صفحه نمایش بزرگ 
روبروی چشــمان کاربر را رقــم می زند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
دیلی میل، عینک جدید شرکت »لنوو«)Lenovo( صفحه نمایش کامپیوتر 
را در فاصله چند سانتی متری از چشمان کاربران قرار می دهد تا به آنها 
هنگام کار یا تماشای فیلم، حریم خصوصی بیشتری بدهد.عینک لنوو 
موسوم به »T۱« که این هفته در نمایشگاه برلین)IFA ۲۰۲۲( در آلمان 
رونمایی شد، از طریق درگاه USB-C به لپ تاپ، تلفن هوشمند یا تبلت 
متصل می شود. سپس محتوای دستگاه را روی دو صفحه OLED در هر 
لنز با کیفیت فول اچ دی جلوی هر چشــم نشان می دهد و یک صفحه 
نمایش خصوصی ارائه می دهد.عینک لنوو T۱ به کاربران این حس را القا 
می کند که محتوا را روی صفحه نمایشی بسیار بزرگتر از صفحه نمایش 
رایانه یا گوشی خود می بینند.این عینک یک صفحه نمایش مجازی را 
ارائه می دهد که بزرگ و سخاوتمندانه به نظر می رسد، در حالی که اندازه 
کل این دستگاه فقط در حد یک عینک معمولی است که در جیب جا 
می شود.این عینک همچنین دارای بلندگوهای hi-fi داخلی در نزدیکی 
گوش است، بنابراین کاربران می توانند ضمن تماشای تصویر، صدای آن 
را نیز بشــنوند و به عنوان مثال از تماشای یک فیلم به طور کامل لذت 
ببرند.»اریک یو« مدیر اجرایی لنوو گفت: هر روز، مردم در سراسر جهان 
به طور فزاینده ای برای سرگرمی و بهره وری به سراغ دستگاه های تلفن 
همــراه می روند و عینک جدید ما می تواند یک گلوگاه بزرگ در چنین 
 ،T۱ تجربه ای برای کاربران باشــد.وی افزود: بــا راه حلی مانند عینک

کاربران یک تجربه صفحه نمایش بزرگ قابل حمل و خصوصی دارند.

پژوهشگران سوئدی در مطالعه اخیرشــان اظهار کردند انجام یک 
درمــان خاص ریه می تواند به افزایــش پیوند این عضو کمک کند.

به گزارش ایســنا و به نقل از آی او، تعداد زیادی از ریه های اهدایی 
نمی توانند برای پیوند استفاده شــوند. پژوهشگران دانشگاه لوند و 
بیمارستان دانشگاه اسکونه در سوئد اخیرا مطالعه ای روی حیوانات 
انجــام داده اند و امیدوارند بتوانند در آینــده از ریه های اهداکننده 
بیشــتری برای پیوند اســتفاده کنند. دانشــگاه لوند در بیانیه ای 
مطبوعاتی اظهار کرد که پژوهشــگران، یک مطالعه آزمایشــی را 
برای بررســی اینکه آیــا این درمان همان اثــرات مثبت را بر روی 
انســان ها خواهد داشــت یا خیر، آغاز کرده اند.»ساندرا لیندستد« 
)Sandra Lindstedt( از پژوهشــگران این مطالعه گفت: نتایج مطالعه 
ما نشــان می دهد که یک درمان خاص می تواند به ما در استفاده از 
بخــش بزرگ تری از ریه اهداکننده ها کمک کنــد و در دو روز اول 
پس از جراحی، نتیجه بهتری حاصل می شود.پژوهشــگران در این 
مطالعه روی خوک ها، اثرات کاهش ســطح سیتوکین ها در ریه ها را 
بررسی کردند. سیتوکین ها، پروتئین های کوچکی هستند که توسط 
سلول های خاص سیستم ایمنی تولید می شوند. عملکرد ریه ها قبل 
از پیوند کاهش یافته بود، بنابراین ریه ها دچار سندرم زجر تنفسی 
حاد )ARDS( شــده بودند.سندرم زجر تنفســی حاد هنگامی بروز 
می کند که مایع در کیسک های هوایی کوچک و انعطاف پذیر ریه ها 
)آلوئولی( جمع می شــود. این مایع، مانع از پر شدن ریه ها با میزان 
کافی هوا می شود و به این معنا است که میزان اکسیژن دریافتی در 

جریان خون کاهش پیدا می کند.

عینکی که ویدیو پروژکتور 
می شود!

روشی برای افزایش تعداد 
ریه های قابل پیوند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جشنواره شکار در قرقیزستان/ خبرگزاری فرانسه

فروش تمامی نسخه های پولستار 6LA کانسپت 
پولستار ۶LA کانسپت ادیشن یکی از محصوالت شاخص این خودروساز سوئدی به شمار می رود و اخیراً نیز توجهات زیادی را به خود 
جلب کرده است. خودروهای الکتریکی پولستار با ظاهر آینده نگرانه خود بازخوردهای مثبتی را هم از سمت کارشناسان و هم از سوی 
مصرف کنندگان دریافت کرده اند. جدیدترین محصول این برند تا سال ۲۰۲۶ عرضه نخواهد شد اما تمامی نسخه های ارائه شده آن در 
عرض یک هفته به فروش رفته اند. به گزارش پدال و به نقل از اتوبالگ، تمامی ۵۰۰ دســتگاه پولستار ۶LA کانسپت ادیشن سولد اوت 
شده اند، این در حالی است که چند سالی تا عرضه آن به بازار فاصله وجود دارد.شاید فروش ۵۰۰ دستگاه خودرو خیلی چشمگیر به نظر 
نرسد اما در نظر داشته باشید پولستار ۶ قیمت پایه ۲۰۰ هزار دالری دارد و برای رزرو آن خریدار باید ۲۵ هزار دالر پرداخت نماید. به این 
ترتیب خودروی یاد شده گران قیمت ترین محصول پولستار و یکی از گران ترین خودروهای الکتریکی بوده هرچند این وضعیت می تواند 
در چهار سال آینده کاماًل عوض شود. خودروی موردبحث فقط با رنگ آبی آسمانی تولید خواهد شد و طراحی برجسته رودستر روباز را 
خواهد داشت.پولستار ۶ و نسخه ۶LA کانسپت ادیشن آن تنها برای نمایش نیست چراکه سازنده قول قدرت حدود ۸۷۲ اسب بخاری و 

ثبت زمان ۳.۲ ثانیه ای برای رسیدن از سکون به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت را داده است. 

بازیکنی که ژاوی از جدایی او ناراحت شد
سرمربی آبی اناری ها از عملکرد تیمش در فصل نقل و انتقاالت تابستانی راضی است. در این میان اما او از جدایی اوبامیانگ ابراز 
ناراحتی کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، بارسلونا در فصل نقل و انتقاالت تابستانی فعالیت زیادی داشت. آبی اناری ها 
هم بازیکنان زیادی را جذب کردند و هم چند بازیکن سرشناس از جمله اوبامیانگ را از دست دادند.ژاوی درباره عملکرد تیمش 
در فصل نقل و انتقاالت گفت: خوشحالم که از این موضوع راحت شدم و دیگر دغدغه جذب بازیکن و یا جدایی آنها را ندارم. من 
از عملکرد تیم راضی هستم و تیم بسیار خوبی ساخته ایم که می تواند در هر جامی رقابت کند.او ادامه داد: از همه بازیکنانی که 
از تیم جدا شدند تشکر می کنم. باید بگویم که از جدایی اوبامیانگ ناراحت شدم چرا که او فصل قبل کمک زیادی به ما کرد. از 
نظر من اوبامیانگ یک گنج و بازیکن خوب برای بارسلونا بود که تالش زیادی برای موفقیت تیم کرد.سرمربی آبی اناری ها درباره 
جذب هکتور بیرین و آلونسو در روز پایانی گفت: به صراحت بگویم که به دنبال تقویت هر دو بال خود بودیم و به همین خاطر 
آلونسو و بیرین را جذب کردیم. بیرین در سمت راست کمک زیادی به ما خواهد کرد. آلونسو هم تجربه زیادی دارد و یک بازیکن 

چند پسته است. خوشحالم که این دو بازیکن را به تیم خود اضافه کردیم.

چو دل شد زان او رهزگ نمیرد
چو خورد از خوان او رهزگ نمیرد

هب رس می رگدم از عشقش، چو دانم
هک رسرگدان او رهزگ نمیرد

تن عاشق بمیرد رد جدایی
ولیکن جان او رهزگ نمیرد

هب رددش رگ دلم زین پیش می رمد
پس از ردمان او رهزگ نمیرد

تنم را رپ شود پیماهٔن عمر
ولی پیمان او رهزگ نمیرد

هب زندان زعزیی رد شد این دل
هک رد زندان او رهزگ نمیرد

پیشنهاد

چهره روز

در انتظار بربرها
رمان در انتظار بربرها اثر نویســندهٔ معــروف آفریقای 
جنوبی، جان ماکسول کوتسی است که در سال ۲۰۰۳ 
میالدی برندهٔ جایزه نوبل ادبیات شــد و دو بار نیز برنده 
جایزه ادبی من بوکر شــده  است.پشــت جلد کتاب در 
انتظار بربرها آمده است:کوتسی در این کتاب پنجره ای 
دیگر به روان انســانی می گشــاید. داســتان او توصیف 
سرشــت فریب کارانه و طمع کارانه ی جنگی است علیه 
»بربرها« که در واقع کســی جز بومیان ســاکن اطراف 
نیســتند، جریان دارد و نشــان می دهد آدمیان، آنگاه 
که قدرتش را داشــته باشــند، در رسیدن به آنچه خود 
بر حق و درســت می دانند تا چه اندازه آماده ی ستم بر 
دیگر انسان هایند. توانایی کوتسی در وصف ژرف نگرانه ی 
نومیدی و درماندگی قهرمان داستان در مواجهه با شرایطی است که توان تغییر یا تعدیل آن را در خود 
نمی یابد. داستان کتاب در انتظار بربرها در یکی از شهرهای مرزی آفریقا که مستعمره امپراطوری است 
رخ می دهد. در کتاب اشاره خاصی به نام کشور، شهر یا امپراطوری مربوطه نشده است و همین موضوع 
باعث می شود کتاب در سطح جهانی مطرح باشد.راوی اصلی داستان شهردار این شهر مرزی است. آن ها 
در این شهر به آرامی و به صورتی مسالمت آمیز با بومیان آزاد و سرگردان که به آن ها بربر گفته می شود 
زندگی می کنند. اما در ادامه امپراطوری از ترس حمله بربرها سرهنگ جدیدی را به منطقه اعزام می کند 
که همه چیز را نابود می کند و زندگی ســختی برای بربرها رقم می زند اما…کتاب درباره آفریقایی ها و 
نژادهای مختلف اســت که مورد ظلم  و ســتم قرار گرفته اند. اما با یک دیدگاه متفاوت، از دیدگاه یک 
سفیدپوســت که در جامعه ســفیدها و خارج از گود نشسته است. او ماجرا را تماشا می کند و این خود 

علت  غیر کلیشه ای بودن این کتاب در بین کتاب هایی باهمین موضوع  است.
جمالتی از متن کتاب در انتظار بربرها

باید برگردم به ســلول ام. البته این ژست تاثیری، ندارد، حتا کسی متوجه هم نمی شود. با این همه، به 
خاطر خودم هم که شده، به عنوان ژستی برای فقط برای خودم، باید به آن تاریکی سرد برگردم....

دی. اچ. الرنس
دیوید هربرت الرنس معروف بــه دی اچ الرنس )به 
انگلیسی: David Herbert Lawrence( نویسنده، شاعر، 
نقاش، مقاله نویس بریتانیایــی و یکی از معتبرترین 
چهره هــای ادبیات زبان انگلیســی بــود. الرنس در 
خانواده فقیری در شهر ایستوود ناتینگهام شایر در سال 
۱۸۸۵ میالدی دیده جهان گشود. وی پس از مدتی 
آموزگاری به ســال ۱۹۱۱، نخستین داستان خود را 
به نام طاووس ســفید نوشــت.پس از آن، او در سال 
۱۹۱۹ به اروپا و اســترالیا و آمریکا سفر کرد و در این 
مدت داستانهای بسیاری منتشر کرد که از مبان آنها 
می توان به پســرها و عاشقها و رنگین کمان)الرنس( 
اشاره کرد. وی در نمایاندن غرایز حیوانی و همچنین 
عواطف بشری مهارت ویژه ای داشت. شیوه نگارش او ساده و داستانهایش انتقادی و لطیف است. 
دی اچ الرنس که در زمره بهترین نویســندگان قرن بیستم به حساب می آید، بخشی از شهرت و 
اعتبارش را به دلیل نگارش داســتانهای بحث برانگیزی که در زمان خودش »غیراخالقی« خوانده 
می شــد، به دســت آورده اســت. از آثار معروف او می توان به »رنگین کمان«، »طاووس سفید«، 
»پسرها و عاشقها« و »زنهای عاشق« اشاره کرد. اما معروف ترین اثر او »عاشق خانم چترلی« است، 
خالصه شده این داســتان با عنوان »فاسق لیدی چترلی« در ایران ترجمه شده است. انتشار این 

رمان به دلیل دربرداشتن صحنه های عیان جنسی در ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا ممنوع بود.

سینما

فیلم »طرح ۷۵« ســاخته »چی هایاکاوا« به عنوان 
نماینده سینمای ژاپن در جوایز اسکار ۲۰۲۳ انتخاب 
شد.به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، سینمای ژاپن 
پس از گرفتن جایزه اسکار بین المللی سال گذشته با 
فیلم »ماشین منو بران« ساخته ریوسوکه هاماگوچی« 
امیدوار اســت که موفقیــت خود را بــا اولین فیلم 
»هایاکاوا« تکرار کند که داســتان سه فرد متخلف را 
دنبال می کند که درگیر طرح داوطلبانه جدید دولت 
ژاپن  برای معدوم کردن افراد مســن  باالی ۷۵ سال 
برای مقابله با جامعه پیرش هستند.در این فیلم بازیگر 
کهنه کار »چیکو بایشو« در کنار  »هایاتو ایزومورا« و  
»یومی کاوای« به عنوان شهروندان سالخورده ایفای 
نقش می کند.»طرح ۷۵« برای اولین بار در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن امسال نمایش داده 
شد و در بخش دوربین طالیی، تقدیر ویژه هیات داوران را دریافت کرد.سینمای ژاپن عالوه بر سال 
گذشته، یک بار دیگر با فیلم  »عزیمت ها« ساخته  »یوجیرو تاکیتا« در سال ۲۰۰۸ موفق به کسب 
جایزه اســکار فیلم غیرانگلیسی زبان شده و از ۶۹ فیلمی که تاکنون نماینده این کشور در رقابت 
اسکار بوده اند، ۱۲ فیلم به جمع نامزدهای نهایی راه یافته اند. عالوه بر این، ژاپن سه جایزه افتخاری 
را در طول دهه ۱۹۵۰ میالدی با فیلم های  »راشــومون«،  »دروازه جهنم« و  »سامورایی، افسانه 
موساشی« دریافت کرده است.آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار ساالنه تنها یک فیلم را به 
نمایندگی از یک کشور برای بهترین بخش فیلم بلند بین المللی می پذیرد. فیلم های ارسالی باید در 
خارج از ایاالت متحده و به زبانی غیر از انگلیسی تولید شده باشند و باید حداقل هفت روز متوالی 

بین اول ژانویه ۲۰۲۲ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ در کشور ارسال کننده به نمایش گذاشته شده باشند.

معرفی نماینده ژاپن به اسکار
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